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শ্ীশ্রানারায়ণপ্রীতিরস্ত | 
১৩১৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে পরশুরামকুণ্ড এবং ১৩১৭ 

অন্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে বদরিকাশ্রম গিয়াচিলাম। পরশুরামকুণ্ড 
ভ্রমণ-কাহিনী ১৩১৭ সালে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষত্ড পত্রিকায় 

এবং বদরিকাশ্রম-পরিভমণ বুস্তাস্তও এ সালে “বন্ুমতী” 

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উভয়টি প্রবন্ধ পুন- 
মুদ্রিত করিয়া বন্তুমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইল । সংশোধন 

ও সংযোজন অতি সামান্যই করা হইয়াছে । 

লোকে তীর্থ করিয়া তাভা প্রকাশ করে না, ইহাতে নাকি 

পুগ্য ক্ষয় হয়। এই দুইটি তীর্থ অতি কঠিন বিবেচনায় হিন্দু 

সাধারণ-_বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ_- এদিকে কমই গিয়া থাকেন । 

যদি এই ভ্রমণ-কাহিনী দ্বারা এই তীর্থদ্য় দর্শনার্থ ধর্ম প্রাণ 

বঙ্গীয় নরনারীর কিঞ্চিম্মাত্রও প্রবুভি জন্মে, তাহা হইলে তার্থ 

ভ্রমণ বর্ণনা দ্বারা যে টুকু পুণ্য ক্ষয় হইবার সন্তাবন। তাহার 

ক্ষতিপুরণ যথেষ্ট হইল মনে করিব। ইতি-_ 

গৌহাটি, । 
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আসামে ছুইটি মহাতীর্৫ঘ বিদ্যমান ; কামাধ্য। মহাপীঠ এবং পরশুরাম 

কুগড। ইদানীং আসামবেঙ্গল এবং ইগ্রার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের ছারা 

কামাখ্যা যাত্রীদের যাতায়াতের বনু সুবিধা হইয়াছে । পরশুরাম যাত্রীদের 

এখনও তেমন সুবিধা হয় নাই । তবে তিনম্কীয় পর্য্যন্ত আসামবেঙ্গল 

রেলওয়ে এবং দিক্রগড় পর্যাস্ত ডাক জাহাজ চলার পর পরশ্তরামের পথ 

অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে বই কি? কিন্ত যে পথটুকুর কথা উপলক্ষে 
পরশুরামের পথের ছর্গমতা পুর্বাবধি লৌক-সমাজে প্রচারিত আছে উহা! 

এখনও স্রগম হয় নাই । 

সদিয়ার পথ | 

ডাক জাহাজে দিক্রগড় অথবা আসামবেঙ্গল রেলওয়েযোগে তিন- 

সু্কীয়া পৌছিয়া পরশুরাম যাত্রীদিগকে দিক্রসাদিয়া রেলওয়ে চড়িয়া 

সদদিয়া অভিমুখে যাইতে ভয় । নামে “দিক্রসদিয়া” হইলেও এই লাইনটি 
এখনও স্দিয়ায় পৌছে নাই। বর্তঘানে তালাপ পর্যান্ত গিয়াছে, শীপ্রই 

সৈথোয়া পর্যন্ত যাইবার কথা ।* সৈথোয়' ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত । 

ব্রহ্গপুজ এখানে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত। দিক্রসদিয়া লাইন এই ব্রহ্গপুজ 

পার হইয়া যে কদাপি অপরতীর হইতে প্রায় ৫ মাইল দুরন্ত সদিয়ায় 

পৌঁছিয় সার্থকনাম হইতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক. 
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্* সম্প্রতি? দৈশোয়া পথ্যন্ত রেল খুলিয়াছে। 

পি শিপমারস্ি 



২ পরশুরাম কুণ্ড। 

তালাপ পর্যাস্ত গাড়ীতে গিয়া পদব্রজে ব' গরুর গাড়ীতে ৯ মাইল গেলেই 

সৈখোয়া, এবং সেইস্থান হইতে ১ মাইল পরিমাণ চর অতিক্রম করিস 

খেওয়া ঘাট পাওয়া! যায়। সেইথানে নৌকায় ব্রহ্মপুজ পার হইয়। প্রায় 

পাচ মাইল পথ চলিলেই সির প্রাপ্ত হওয়া যায়। নৌকা ত নয় কুঁদা, 

অনেকটা ডোঙ্গার যত। পাঁচ সিকা আন্দাজ দিলেই নৌকাযোগে 
সদিয়ার ঘাটে পৌছান যায়। তবে ব্রহ্গপুত্র উজাইয়া যাইতে ভয়, 

তাই প্রায় তিন চারি ঘণ্ট। সময় লাগে । তালাপে সরাইখানা আছে, 

ধাত্রীরা . তাহাতে বেশ থাকিতে পারে । সৈখোয়ার ও মাড়ওয়ারী মহাজন- 

ঘের কয়েকটি “ঠাকুরবাড়ী” আছে, ভাহাতে বাত্রীর! 'আশ্রয় লইয়া থাকে 

তালাপে দিনে ছুইবার রেলগাড়ী যায়, এক প্রায় ১২টায় অপর প্রায় ৩৷ 

টায়। চেষ্টা করিলে তালাপে কুলী ও গরুর গাড়ী সগ্ভই পাওয়া যায়। 

কলী সদীয়া পর্য্যন্ত পৌছাইয় দিয়া আসিতে ছুই দিনের বেতন ॥* আনা 
ভিসাবে ১২ টাকা নেয়। গরুর গাড়ীতে সৈথোয়া ঘাট পণ্্যন্ত পৌছিতে 

১ টাকা লাগে। সৈথোয়ার পর গাড়ী চলে ন।; ব্রহ্মপুভ্রই ইহার 
প্রধান অন্তরায় । বণনা অপেক্ষা মানচিত্র দশনে পগের সমধিক পরিচয় 

হইবার কথা । এই নিমিত্ত এতৎসহ আসামের পুর্ষোত্বর প্রান্তের মান- 

চিত্র একথানি দেওয়া হইল। তাহাতে তিনন্ুকীয়া হইতে পরঞ্জরামকু শু 

পর্য্যন্ত সদিয়া গমন পথ চিহ্রিত করা হইল ; বর্ণনার সঙ্গে ইভা মিলাইয়া 

প্ইলে সহজেই এই পথ বোধগমা হইবে । 

সদিয়া | 

সদিয়ায় গবর্ণমেন্টের একটি সেনা-নিবাদ আছে। ইহা হতে ফোল 

ম্বাইল দূরেই ব্রিটিশ রাজোর সীমান্ত রেখা স্থৃতরাং সদিয়। ব্রিটিশ রাজ্যের! 

স্উত্তর পুর্ব প্রান্ত ষ্টেশন বলিয়। ইহার খ্যাতি। এই নগর কুণ্ডিল নদী! 
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পরশুরাম কুঁগু । ৩ 

ও ত্রন্মপুত্রের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। হেমস্তে ব্রন্গপত্র একটু দূরে 

সরিয়া পড়ে; কিন্তু ব্যায় ইহার খরতর আশ্োত সদিয়া ঘেসিয়া 

প্রবাহিত হয়। কুপ্তিল নদীর সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস একটু জড়িত 

আছে । শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়পী কুক্সিনার পিতা ভীম্মক রাজার কুগ্ডিন নগরী 

এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রবাদ যে নগরের নামেই 

নদীরও নাম কুপ্তিন বা কুগিিল হইয়াছে । যেখানে ভীম্মক 

রাজধানী ছিল এ&ঁ স্থানে সম্প্রতি মিশমি জাতীয় কোকের বসতি । 

ইঙ্তারা পচলিকটা” (চুলকাট।) শ্রেণীর মিশমি। অন্ান্ত পাব্বতা 

জাতীয়েরা দীর্ঘ কেশ রাখে । কিন্তু ইহারা কেশ ছেদন করিয়! থাকে । 

ইহাঁরও নাকি কারণ আছে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গ্তালক রুল্সিণীর মস্তক মুগুন 

করিয়া ছাড়িয়া দেন। দেই অবধি এই মিশমিরাও চুল কাটিয়া ফেলে। 

“িশমি” শব্দটির সঙ্গে ভীক্মক রাজার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানি 

নাঁ। যাহা হউক যাহা প্রবাদ তাহা বলিলাম । প্রত্বতত্ব আলোচনার 

স্থান ইন্ভ1 নভে 

পরশুরাম তীর্থবাত্রীর পক্ষে স্দিয়া অপরিহাা স্থান। পরশুরাম ক্ষে্জ 

ইনার লাইনের অনেক বাহিরে | এই সীম! পার হইয়া যাইতে হইলে 

সদিয়াস্থিত এগিষ্টেন্ট পলিটিকেল এজেন্ট সাহেব হইতে পাস্ না নিয়া 

যাইতে পার! যায় না। পাসের জন্ত কাহাকে৪ বেশী সময় অপেক্ষা 

করিতে এয় না । একখানি € পয়সা মুল্যের সরকারী কাগজে ॥* আনার 

্যাম্প দিয়া দরখাস্ত দিলেই পাস্ পাওয়া যায় এই ॥৫ আনা প্রত্যেক 

যাত্রীকেই দিতে হয়। সাধু সঙ্নাসীরাও ইহা এড়াইতে পারেন না। 

তারপর পরশুরাম যাতায়াতে বতদিন অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা, 

ততদিনের খাগ্ভাদি সামগ্রা এই সদিষ। হইতেই কিনিয়া লইতে হইবে। 

পথিমধ্যে কেবল খামতি রাজধানী চৌখামে খাস সামগ্রী কিনিতে পাওয়া 



$ পরশুরাম কুণ্ড। 

যায় বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সমন্ত বস্তই যে পাওয়া যায়, এ কথ! বলিতে 

পারি না। সচরাচর সপিয়া হইতে পরশুরাম গিয়া প্রত্যাবর্তন কত্রিতে 

১১১২ দিন লাগিয়া থাকে । সদিয়াতেও মাড়ওয়ারীদিগের ঠাকুরবাড়ী 

কয়েকটা আছে। যাত্রীরা এই সকল দেবতাস্থানে থাকিতে পারে। 

বাহার! ভদ্রযাত্রী তাহারা পলিটাকেল আফিসের ক্লার্ক শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর 

বড়য়া প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ীতে সাদরে স্থান পাইয়া থাকেন। 

সদ্দিয়া হইতে চৌখাম । 

সদিয়া হইতে খামতি রাজধানী চৌখাম যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে, 
তন্সিমিত্ত বন্দোবস্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমে করিতে হয়। প্রথমতঃ সদিয়া 

হইতে পলিটিকেল আফিস দ্বারা হাতী বন্দোবস্ত করিয্না লইতে পারিলে 

দুই দিনে চৌখাম ধাওয়া যাইতে পারে । তবে এই উপায়ে কেহ গিয়াছেন 

বলিয়া! শুনি নাই । কিন্তু চেষ্টা করিলে যাইতে না! পারিবার কোনও 

কারণ দেখি না । সদিয়া হইতে চুণপুড়া গারদ পর্য্যন্ত ১৬ মাইল সরকারী 

সড়ক আছে। চুণপুড়া সনার লাইনের উপর। ইহা! ব্রহ্মপুত্রের তীরে 
অবস্থিত। এখানে একজন ভা ওয়ালদার সহ কয়েকজন সৈনিক থাঁকে। 

এই স্থান হইতে নদী পার ভইয়। জঙ্গলের ভিতর দিয়া ১৫1১৬ মাইল গেলে 

চৌখাম পৌছান যাইতে পারে। নদী পার হওয়া এবং এ জঙ্গলাকীর্ণ 

পথ দিয়! ঘাওয়া অস্বিধাজনক ও বিপতসন্কুল মনে করিয়া বোধ হয় 

এই পথে কেভ চলে ন'। তবে পুর্বে খামতিরাজকে লিখিয়া একজন 

গার্ড সহ তাহার হাতী 'আনাইলে কোনও অসুবিধার সম্ভাবনা নাই । 

পলিটিকেল আফিস দ্বারা এই সকল বন্দোবস্ত করিতে হয়) তজ্জন্ সপ্তাহ 

বা দশদিন পুর্বে বন্দোবস্ত করা! আবশ্তক 1 হস্তীর ব্যয় ১৫২।২* টাকার 
ধিক হুইবে নাঁ। দ্বিতীয়তঃ নৌকা করিয়া সদিয়া হইতে চৌথাম যাওয়া 
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যায়। সচরাচর নৌকাযোগেই যাত্রীরা চৌখাম গিয়া থাকে । নৌকার 

আকার অনুসারে পথ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; যদি নৌকা বড় হয় তবে 

উহ! কেবল ব্রহ্মপুত্র নদ উজ্জাইয়া চলিতে পারিবে । তাহা হইলে যাত্রী- 

দিগকে প্রায় ৪৫ দিনে চৌখাম পৌছিতে হয়। আ্োত ঠেলিয়া ব্রহ্মপুত্র 
দিয়া যাইতে স্বভাবতই নৌকার গতি মন্দ হইয়া থাকে । তৎপর প্রায় 

অদ্ধ পথ গেলেই মধ্যে মধ্যে খরস্রোত প্রস্তর-সম্কুল বাধ পাওয়! 

যায়। বড় নৌকা ঠেলিয় প্র সকল বাধ পার হইতে বহু সময় ব্যয়িত 

হইয়া থাকে । এই নৌকা বরাবর চৌখাম পৌছে না, কেন না চৌখাম 

বহ্ধপুত্র নদের তীরে নহে। যাত্রীরা মিশমিঘাট নামক স্থানে নৌকা 

হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় ৫ মাইল অরণাপথে চলিয়া চৌখাম পৌছে । 

কোনও কোনও বড় নৌকার যাত্রী সদিয়া হইতে নৌকা রওয়ানা করিয়া 

স্থলপথে চুণপুড়া গিয়া নৌকায় উঠে; ইহাতে ছুই দিনের জন্য নৌকাপথের 

ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাওয়! যায়। কিন্তু কষ্টকর পথ চুণপুড়ার পরে 

আরম্ভ হয়। যাহারা ছোট নৌকায় যাত্রা করে তাহারা ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া 

১৩1১৪ মাইল আন্দাজ গিয়া! নোয়াদিহিং নদীর মুখে প্রবেশ করিয়া টেঙ্গা- 

পানি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রাপ্ত ভয়। এই নদীর তীরেই চৌখাম 

অবস্থিত। অতএব ক্ষুদ্র নৌকার যাত্রীরা বরাবরই চৌখাম পৌছিতে 

পারে। এই ক্ষুত্র নদীতেও বাধ আছে। তবে এইগুলি ব্রহ্মপু্র নদী 

বাধের স্তায় তেমন ভয়ানক নছে। বড় ছোট ভেদে নৌকার তারতমা 

হয় কেন? ইহার কারণ আছে। পরশুরাম তীর্থবাত্রীরা প্রায়ই 

দরিদ্র, অধিকাংশই সাধু সন্গাসী। তাহারা ৪৭৫০ জন একক্র 

হইয়া! একখানি শতমোণী নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া তৎসাহায্যে সদিয়া 

হইতে চৌখাম অভিযুথে যাত্রা করে। বলা বাহুল্য নৌকাতে তাহারা 

অবস্থান কমই করিয়া থাকে ; নৌকা চলিতে থাকে, তাহারা ব্রহ্মপুত্রের 
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সিকতাময় চর (শু গর্ভ) দিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিতে 

পাকে । যদি ব্রহ্মপুজ্ের চর দিয়া অবাধে চলা যাইত, তবে কেহ নৌকা 
করিত না । মধ্যে মধো যখন চর শেষ হইয়! যায়, তীর ভাগের হুর্গমতা 

নিবন্ধন চল! যায় না, তখন যাত্রীদিগকে নৌকায় আরোহণ করিতে হয়। 

এবং অপর কুলে গিয়া! পুনশ্চ চরে উঠিতে হয়। বড় নৌকাতে সদিয়! 

হইতে চৌখামের সন্গিকটস্থ মিশমিঘাট পর্য্স্ত যাওয়া এবং তথা হইতে 

ফিরিয়া আসার ব্যয় জন প্রতি ২২ টাকা মাত্র লাগে। বাত্রীরা মিশমি- 

খাটে উঠিয়া চৌখাম হইয়া পরশুরাম গিয়া ফিরিয়! পুনশ্চ দিশমিঘাটে না 

আস! পর্যন্ত মাল্লা মাঝি ও নৌকা এই স্থানে অপেক্ষা করিবে। ক্ষুদ্র 

নৌকা অর্থাৎ সেই কুদা-_81৫ জন মাত্র আরোহী লইয়া চলে। ব্রহ্গ- 

পুজের প্রশস্ত চর ভূমিতে আরোভীবরা বড় নৌকার যাত্রীদের 

হ্যায় পাদচার করিয়া থাকে৷ কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের পর যখন নৌকা! 

টেগ্গাপানি নদী উজাইয়া যায় তখন তীর পাওয়া যায় না, তীরভূমি গম 

ও জঙ্লাঁকীর্ণ হওয়াতে কাঁয়ক্লেশে নৌকাতেই বসিয়া থাকিতে হয়। অথচ 

'প্রতিজনের যাতায়াতের বায়-_-৫1৬ টাকা আন্দাজ পড়ে । বলা বান্ুজ্য যে 

নৌকা বড়ই ভউক, ছোটই হটউটক--- নদীর বাধ পার করিতে আরোহিগণ 

মালাদিগকে সহায়ত করিয়া থাকে । 

রাত্রিষাপ্ন | 

নৌকা যাত্রার রীত এই যে সন্ধার প্রাক্কালে নদীর তীর সংহগ্ন চরে 
একটি পরিগ্নত স্থান দেখিয়া নৌকা লগ্ন করিতে হয় সমস্ত যাত্রী আপন 

আপন জিনিষ পত্র সহ চরভুমিতে উঠিয়া ব্রাত্রি যাপন করে। এমন কি 

নৌকাবাহী মাল্লারা পর্য্যন্ত নৌকায় থাকে না। াত্রীগণ তীরে উঠিয়াই 
কাঠ) ডাল, পাতা সংগ্রহ করে, ডাল ও পাতা" দিয়া পর্ণকুটার নির্মাণ 
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করিতে হয়। কাঠ দ্বারা রন্ধনকার্ধয সম্পন্ন হয় এবং শীত নিবারণার্থ অগ্নি 

প্রজ্লিত করিতে হয়। ব্রহ্গপুজের চরভূমিতে পরিষ্কত স্থানের অভাব নাই। 

কাঠও প্রচুর মিলে ।. বড় ঝড় গাছ শাখা প্রশাখাসহ ব্রহ্মপুত্রের সৈকতে 

প্রোথিত হইয়া শুক্ষ ইয়া আছে । ভাঙ্গিয়। বা কাটির 'আনিলেই হইল 

ভীরস্ত জঙ্গল তইতে কিছু পাতা 9 ছোট ছোট ডাল আহরণ করিতে হয়। 

টেঙ্গাপানিতে ঢুকিলে যত্রতত্র অবস্থান করা যায় না। কাঠও যদৃচ্ছাঁভাবে 

পাওয়া যায় নাঁ। তাই সন্ধার কিছু পুর্ব হইতে শুধ্ককাঠ কিছু কিছু 
করিয়া আহরণ করা আবশ্তক, এবং বেখানে পরিস্কৃত তীরভূমি পাওয়া 

বাম়--সেখানে কিছু বেলা থাকিতে নৌক1 আটক করিতে হয়। এই 

অন্থবিধার জন্য ৪ অনেকে বড় নৌকায় কেবল ব্রহ্মপুত্র দিয়া াইতে ইচ্ছুক 

হইয়া থাকে 1.এস্লে একটি কথা বক্তব্য এই থে ছোট নৌকা গুলিকে শুধু 

বক্গপুজ উজাইর! যাইতে দেওয়া ভয় না; চুণপুড়া গেলে গারদের সিপাহীরা। 

নৌকা ফিরাইয়া দিবে । যাহা হউক রাত্রি যাপনার্থ পর্ণকুটার নিম্মাণ সর্ব 

প্রথম কাধ্য ; তৎপর অগ্নি প্রজ্জলন, তারপর সায়ংকৃত্য সমাধা করিয়া 

রন্ধন ও ভোজন, তৎপর শয়ন। কুটার নিম্মাণকার্য্যে কোনরূপ কৌশলের 

আবগ্তকতা নাই। দুইটি বড় ঝড় ডাল পুতিয়া অপর একটি ডাল প্রস্তে 

উ্রডইটি ডালের উপর বাধিয়া! কদলীপত্র কতকগুলি প্রস্থের ডালে 

ঠেকাইয়া দিলেই যে আচ্ছাদন একটি হইল, ইহাই রাত্রি যাপনার্থ প্রচুর 

মনে করা হয়। পাতা দিয়া তিন দিকে কোনরূপ ঢাকা হয়। যে দিকে 

খোলা থাকে সেই দিকে অগ্রযাধান পুরঃসর শয়ন করিতে হয়, নচেৎ শীতের 

প্রভাবে ঘুমান অসাধ্য। পরশুরামের পথের ক্রেশ এইখানে । যদ্দিও 

পরশ্ুরামের মান্াস্মো বন্জন্তর তয় এইথানে কেন পাইয়াছে বলিয়া শুন! 

যায় নাই__তথাপি পথক্লেশে কগ্ণ হইয়া কুণ্ড শন করিতে পারে নাই 

এইরূপ বনুলোকের সংবাদ মধ্যে মধো পাওয়া গিয়াছে । বলা বাহুল্য থে 
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শীত খতু ভিন্ন পরগুরামে কেহ যাইতে পারে না; অগ্রহায়ন হইতে 
বড়জোর ফাল্গুন, এই কয় মাসই পরশুরাম ধাত্রার সময় । অর্থাৎ যখন 

বুষ্টি বাদলের সম্ভাবন। অল্প, অনাবৃত স্থানে পত্রমাত্রাচ্ছাদনে সারারাত্রি অগ্থি 

জ্বালিয়া থাকিতে কোনও বাধা জন্মিবার আশঙ্কা কম, তৎকালেই পরশুরাম 

যাইতে পারা যায়। কেবল নৌকায় চলিতেই যে এইরূপে রাত্রি যাপন 

করিতে হয় তাহা নহে । সদিয়া ছাড়িয়া পুনশ্চ সদিয়ার় ফিরিয়া! নাআস' 

পর্স্ত স্থল পথেই চল, আর নৌকায়ই চল, প্রতাহ রাত্রিতে এইরূপেই 

অবস্থান করিতে হইবে। পার্খস্ত অগ্নি বখন নর্ববাণোন্মথ হয়-_-তখন উঠিয়া 

পুনশ্চ কাষ্ঠাদি দানে উহ! সংরক্ষিত করিতে হয়। এই নিমিত্ত কাহাকেও 

ডাকিয়! জাগাইতে হয় না, শীতপ্রভাবেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়। রাত্রির অবসানে 

সকলকেই প্রাতঃকতা ও মধ্যা্তকৃত্য.এক সঙ্গে সমাধা করিয়া ফেলে 

হয়। বেল! ৭াট!। কি ৮টার পুর্বে মাল্লারা নৌকা ছাড়ে না। আবার 

নৌক! ছাড়িবার পরে মাল্লাদের তামাকু সেবনার্থ কিংবা চা খাইবার নিষ্কিত 

মধ্যে মধ্যে অতি অল্প সময় বিশ্রাম করা ভিন্ন, নৌকার গতি সন্ধার পুবে 

আর স্থগিত হয় না । তাই স্সানাহার কার্ধও প্রাতঃকালে সারিয়া ফেলিতে 

হয়। পরশ্ুরামে এই পর্য্যন্ত বিলাসী বাবু কেহ গিয়াছেন কি না জানিনা, 

এই তীর্থ এখনও সাধুসন্ন্যাসীরই তীর্থ । গৃহস্থ যাহারা যায়, তাহারা শয়নে 

ভোজনে সাধুসন্ন্যাসীর স্তায়ই আচরণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকার 
উপরে কোন প্রকার কম্বলাদি বিছাইয়া৷ পার্খে ধুনী জালিয়৷ শয়ন ) আর 

আলুভাতে জ্বাল দিয়া--ঘ্বত লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ, ইহাই 

ভোজন । সদ্দিয়া হইতে আমি একাকী একথান ছোট নৌকা ১৫২ টাঙ্ষা 

ভাড়া দিয়া আনিয়া ছিলাম, ইহাতে ইচ্ছান্ুরূপ শুইয়। বসিন্না নৌক্কাধাত্রা 

নির্বাহ করিতে পারিয়াছিলাম-_তীরে উঠিয়া বেড়াইতে হয় নাই, বাধ পার 

করিতে জলে লামিয়া নৌকাও টানিতে হয় নাই। কান্ট সংগ্রহ কুটার 
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নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়েও মাল্লারা তাহাদের একমাত্র আরোহী বলিয়া 

আমাকে যথোচিত সহায়তা করিতে পারিয়াছিল। সদ্দিয়! হইতে চলিয়া 

দ্বিতীয় দিনে টেঙ্গাপানি নদীতে প্রবেশ করি, তৃতীয় দিন অপরাহে 

চৌখামে পৌছি। সদ্দিয়া হইতে চৌখাম জলপথে ৩০৩৫ মাইলের উপর 
হইবে না। 

চৌখাম । 

থামতি জাতীয় রাজা “চৌখাম গোহাই” এইখানে বাস করিয়া 

থাকেন। থামতিরা বৌদ্ধধন্মীবলম্বী, ইহাদের পেষাক পরিচ্ছদ অনেকটা 

ব্র্মদেশীয়দের স্টায়। বাজাও সঙ্গে আলাপ করিতে অসমীয়া ভাষা বা 

হিন্দি ভাষা বলিতে হয়। পরশুরাম ক্ষেত্র এই রাজার অধিকার ভুক্ত । 
সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলকেই রাজার সেলামী ২॥০টাকা দিতে হয়। 

তারপর যত জন কুলী চাই, ৫॥* হিসাবে তাহাদের বেতনও রাজার নিকট 

অগ্রিম দাখিল করিতে হয়। এই ৫॥* টাকায় কুলী পরশুরাম গিয় পুনশ্চ 

যাত্রীকে লইয়া চৌথাম পৌছাইয়! দিবে। এতদ্বতীত একজন চৌকীদারও 

লাগে। তাহারও পারিশ্রমিক ৫1০ টাকা । তবে দলবদ্ধ হইয়৷ গেলে 

চৌকীদার দলের সকলের প্রহরী স্বরূপ হইয়া যায়। এতদবস্থায় চৌকিদার 

বাবদে প্রায়শঃ কিছুই দিতে হয় না । দিতে হইলেও ভাগশ: অতি অল্পই 

পড়ে। এখান হইতে পদব্রজে ভিন্ন পরশুরাম যাইবার আর উপায় নাই । 

তবে রাজার অনেক হাতী আছে। এগুলি প্রায়ই খেদাদি উপলক্ষে 

বাহিরে থাকে 1 ছুই সপ্তাহ আন্দাজ পূর্বে তাহাকে চিঠি কিংবা টেলিগ্রাম 

দ্বার! (ঠিকানা-_চৌলাং রাজ! গোহাই, চৌখাম পোষ্ট বা টেলিগ্রাফ. আফিস 

সদয়, আসাম) জানাইলে রাজা যতগুলির প্রয়োজন ততগুলি হাতী 
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চৌখামে আনাইয়া রাখেন |, চৌধাম হইতে পরশুরাম যাতায়াতের নিনিস্ত 

প্রতি হাতীতে ২০২ টাক! লাগিবে। এতছ্িন্ন মাহুত দৈনিক ॥* হিসাবে 

নিবে, হাতী নিলে চৌকিদার বা অপর কুলী না নিলেও চলে। চৌথাম 
হইতে পরশুরাম ২৫ মাইল আন্দাজ হইবে, হাতী এক দিনেই এ পথ 

যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ শ্রম হইবে বলিয়! যাইতে ১॥ দিন লাগে, 

ফিরিয়া আমিতে এক দিনেই পারে । 

চৌখামে মাড়োয়ারিদের ৫1৬ খানি দোকান আছে । তাহাতে ডাইল, 

চাউল, মসলা, কাপড়, মণিহাঁরি জিনিস প্রভৃতি অভ্যাবস্তক অনেক 

বস্ত পাওয়া! যাঁয়। কিন্তু আলু ভিন্ন তরকারী, এবং পান সুপারি প্রভাতি 

কতকগুলি প্রয়োজনীয় বস্ক পাওয়া যায় না । মাড়ঃয়ারিয়া এইখান 

হইতে মুগনাতি, রবর, মোম, ভাতীর দাত, মিশ্মিতিতা (জ্রদ্ব মূল ) 

প্রভৃতি চালান দিয় থাকে 1 এইস্থানে ইহারা মভাবীরজার একটি মন্দির 

স্থাপন করিয়াছে । কিন্তু সদিয়ার স্ায় মাত্রীদের থাকিবার কোনও 

“ঠাকুরবাড়ী” নাই : দেখিলাম তজ্জন্ত চাদা তোলা হইতেছে । রাঁজার 

কতকগুলি ঘর আছে বটে কিন্ত ্রগুলিতে কেহ বড় থাকে না; পালিত 

শুকরাদি কর্তৃক অপরিক্ত থাকাই বোধ ভয় উহ্হার কারণ । চৌখাধে 

একটি বোদ্ধমন্দির আছে । ইঠার আকৃতি ব্রহ্মদেশীয় “পাগোদাকত সায় | 

মন্দিরে বুদ্ধ যু্তি ও ধর্মগ্রন্থ বেদীর উপর রক্ষিত ভইয়া থাকে। সন্মুথে 
একটি থালা আছে ইনাতে পরশুরাম যাত্রীরা বথাসাধা প্রণামী চড়াইয়া 

থাকে | ফুঙ্গীটি যুবক) পুর্ব্বনিবান আসামেই ছিল; মন্দিরে একটি পাঠশাল! 

আছে, ইভাতে খামতি ছেলেরা নিজ ভাষা ও ব্রঙ্গদেশীয় ভাষায় লেখাপড়া 

শিখে । ব্রজদেশীয় ভাষায়ই ইহাদের যাবতীয় ধর্থগ্রস্থ লিখিত হইয়াছে । 

কিন্তু “অসমীয় ভাষা অল্প অল্প শিক্ষা! দিলে ছেলের! ভবিষাতে লাভবান্ 

হইতে পারে” আমি এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে ফুঙ্গী ইহা অনুমোদন 
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যোগ্য মনে করিলেন নাঁ। ধন্মশিক্ষা দেওয়াই তাহার জীবনের ব্রত। 

এতদ্বাতিরিক্ত কোন বিষয় ভ্াহার ভন্তক্ষেপযোগ্য নহে । তবে ফুঙ্গী 

মহাশয়ের একবিষয়ে দেখিলাম বড় উৎসাহ । খামতির! বড়ই অহিফেন 

ভক্ত । ইভা দ্বারা যে এই জাতির মহ! অনিষ্ট হইতেছে, ফুঙ্গী ইভা 

বুঝিয়াছেন, এবং যাহাতে খামতিরা আঁফি* না খার, তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা 

করিতেছেন। কিছুটা ফলও ফলিয়াছে বোধ হইল। স্বয়ং রাজা আফি* 

সেবন করিতেন, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন ; পূর্ব্বে চৌখামে আফিং 

এর দোকান ছিল এখন তা উঠিন্? গিয়াছে । 

কুণ্ডাভিমুখে যাত্রা! । 

চৌখাম হইতে যাত্রা করিয়। প্রধম পাঁচ মাইল একট জঙ্গলের ভিতর 

দিয় যাইতে হয়। তৎপর “কাষলাংপানি” নামক এক নদীর চর ও গভ 

এবং মধ মধ্যে তীরভূমি দিয়া চলিতে হয়। 

প্রপম দিন কামলাং পানি ধরিয়া পাঁচ মাইল গেলেপর নদীর চরে একটা 

পরিষ্কৃত জায়গায়, সেই দিনকার মত বিশ্রাম করা গেল। এই দিন নদী 

প্রায় ৫1৭ বার পার ভইতে হইয়াছিল । জল বেশী নয় কিন্কু. নদীগ্ডে 

নিমগ্ন প্রস্তর গুলি এত পিচ্ছিল যে পা উহার উপর টিকেনা। সৌভাগা- 

বশত: নদীর শ্ষটিকবৎ স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়! পাণরগুলি স্পষ্ট দেখা 

যাইতে ছিল, তাই সাধ্যমত শিলাগুলি এড়াইয়' পাদন্তান করা গিয়াছিল, 

যেস্ানে পাথরে পা না দিয়! পারা যায় না, সেইখানে যষ্টির উপর নির্ভর 

করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে হইয়াছিল । 

সন্ধ্যার সময় আমাদের আশ্রয়ীভূত স্থানে দলে দলে যাত্রী আসিয়া 
ভুটিতে লাগিল.। রাত্রি যাপনের রীতি সেই পূর্ব, কুটার নিন্মাণ ও 
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অগ্রি প্রজ্ালন নিমিত্ত কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি কাধ্য করিতে হয়। নৌকা 

মাত্রায় যেমন মাল্লার! সাহায্য করিয়াছিল, স্থলপথে খামতি কুলীরাও 

সেইরূপ সাহাযা করিবে ভাবিপর্াছিলাম ; বাজাও তজ্জন্ত কুলীদিগকে 

বিশেষ করিয়া বলিয়া .দিয়াছিলেন। কিন্তু আড্ডায় পৌছিয়া দ্রব্জাত 
ফেলিয়! দিয়! কুলটরা যে গেল পরদিন ৮টার পুর্ধে তাহাদের দেখাই 

পাওয়া গেল না। উভারা নিকটবন্তী খামতি গ্রামে রাত্রিযাপন করিয্া- 

ছিল! তবে আমার কিছু ক্রটিও ছিল। খামতিরা বন্ধ আফিংখোর ; 
৮ আনা 1» আনা আন্দাজ আফিং দিলে ক্রীতদাসের ন্যায় উত্তরা 

যাত্রীর সেবা করিয়া! থাকে । তাই চতুর যাত্রীরা সদিয়া হইতে তোল! 

ছুই আফিং নিয়া আসে । আমি ইহা জানিতাম, কিন্তু আফিং ঘুষ দেওয়া 
সঙ্গত মনে করি নাই । ভগবতকুপায় আমার কোনও অন্থবিধাও ঘটে 

নাই। আমার নৌকার মাল্লাদের আত্মীয় দুটি ডোমজাতীয় যুবক 

আমার সহযাত্রী হইয়াছিল। তাহার আমার বথেই সহায়তা করিয়াছিল। 

পরদিনের পর্যটন ক্লেশ একটু গুরুতর অনুভূত হইয়াছিল। নদী 

পারাপার হতে যে টুকু অনুবিধা তাহ ত ছিলই, নদীর চ ভাগেবালুকার 
পরিবর্তে ছোট ছোট এবং টুক্র৷ টুকরা পাথর মিলিতে লাগিল; ইহার 

উপর দিয়া নগ্রপদে পথচলা! এক ভয়ানক ব্যাপার । অথচ বারংবার নদ 

পার হইতে হয়, তাই ভুূতাও পায়ে দেওয়া যায় না । আবার নর্দীর তীর- 

ভাগ দিরা পথ চলিবার সময় শরবণ ভেদ করিয়া যাইতে হয়, উহ্থার 

তীক্ষধার পত্রে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়, পদতলও তীক্ষাগ্র কুশাঙ্ক,র ও কণ্টক 
দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে । এই ক্লেশের মধ্যে যখন পুরুষ 
সহযাত্রিগণের “বল বাবা পরশুরামজী কি জয়” এই ধ্বনি মুনুমুহু গুন! 

যায়,_-বযখন স্ত্রী সহ্যাত্রিগণের ক্রেশসহিষুুতা দেখা যায় এবং তাহাদের 
'নদাজনক হুলুধ্বনি 'ও গীতলহুরী শ্রবণ কর! যায় শুখন হৃদয়ে উৎসাহের 







পরজ্ঞখরাম কুণ্ড। ১৩ 

এবং দেহে বলের সঞ্চার হইয়া! থাকে । এইরূপ পথ চলিয়া ৭1৮ মাইল 

আসিয়া বেল! প্রহর পরিমাণ থাকিতেই সেই দিনের মত বিশ্রাম করিতে 

হইল। এই স্থান হইতে পরগুরাম ৮৯ মাইল মাত্র, কিন্ত আর চল! 

যায় না। বিশেষতঃ এ স্থান ছাঁড়িলে পথে জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। 

তাই এইথানেই রাত্রিযাপন করিতে হইল । 

পরদিন বালেং নামক কটা সম্পূর্ণ শু নদীর খাত ধরিয়া পথ চলিতে 

হইয়াছিল। পথে আর জল নাই জানিতে পারিয়া জুতা পায়ে দিয়া 

চলিলাম। কিন্ত এই দিনও প্রস্তরখণ্ড সমাকীর্ণ পথ চলিতে যে নগ্ন পদ 

সহযাত্রিগণের ক্লেশ হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইল। ৪81৫ 

মাইল এইরূপে চলিয়া উচ্চতর তীরভূমিতে প্রবেশ করা গেল। চৌখামের 

সন্গিকটস্থ ৫ মাইল পথের স্ঠায় এই পথটিও অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রায় 

৫ মাইল গিয়া কুণ্ডের তীরে পৌছিয়াছে। আমরা প্রায় ১॥ টার সময় 

পরশুরামকুণ্ডে পৌছিলাম। মাইল খানিক দূরে থাকিতেই একটা 
ঝাস্ক তি শব্ধ কর্ণ গোচর হইতেছিল। এ শব্ধ কুণ্ডের অনতিদূরে পার্বত্য 

ভূমি হইতে নিপতিত লোহিতা প্রবাহের এবং কুণ্ডের পার্স্থ পর্বত 
হইতে নিঃস্ত ত্রহ্মকুণ্ডের জলধারার পতন শব । 

পরশুরাম কুণ্ড। 

যাহ] দেখিবার জন্য যাত্রিগণের এত ক্রেশ স্বীকার, সেই কুণ্ডের সমী- 

পস্থ হইবামাত্র যেন সমস্ত ক্লেশের অবসান হইল। ( এতৎসহ কুগ্ডের 

একটি চিত্র প্রদত্ত হইল )। কুণ্ডে না আসা পধ্যস্ত পথিমধ্যে কোনও 

উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয় নাই। কুণ্ডে পৌছিয়াই বোধ হইল, 
যেন চারিদিকে পাহাড়গুলি দীড়াইয়া গমন পথ আগুলিয়া রহিয়াছে । 



১৪ পত্রশুরাম কুণ্ড । 

কুণ্ডের তিন দিকে উচ্চ পাছাড় কেবল পুর্ধোত্তর কোণে লৌহিতা ব্রন্মপুজের 
সলিল প্রবাহ । লোহিতা এই স্থানে পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া 

পরশুরাম কুণ্ডের জলে অভ্্যুক্ষিত হইয়া “ব্রহ্মপুত্র” এই সংজ্ঞা ধারণ পূর্বক 

খরবেগে প্রবাহিত হইয়াছে । পরশুরামকুণ্ডকে কেহ কেন 'ব্রহ্মকুণ্ড' বলে 

কিন্তু ইহা ঠিক নয়। ব্রহ্ষকুণ্ড বে কোথায় তান কেহ বলিতে পারে না। 

তাই ভগবান্ পরশুরাম স্বীয় কুঠার দ্বার! পর্বত গাত্রে তইটি ছিদ্র করিয়া ব্রহ্ম 

কুণ্ডের জল পাতিত করিয়া “পরশুরামকুণ্ডের* সুষ্টি করিফ্াছেন। লৌভিতা 
আসিয়া পরশুরামকুওস্থিত ব্হ্মকুণ্ডের জল গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপুভ্র নামে 

পরিচিত হইয়াছে । কুখ্ডের জল ব্রহ্মপুত্রের জলের ন্যায় নীলাভ । 

ইহার বাস ৪০৫০ হাত আন্দাজ হইবে। কুণ্ডে পতিত ব্রহ্মকুণ্ডের 

ফলিল ধারা ৪ হাত অন্তর দুইটি ছিদ্র হইতে উদগত হইয়া ৭ হাত ব্যবধানে 

গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে ; তৎপর সেই মিলিত ধারা ৩৭ ভাত পরিমাণ 

পর্বতগাত্র বহিয়! গিয়া আবার ঢুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ১০ হাত পরিমাণ 

গিয়! ৩৪ হাত উপর হইতে ত্রিধারায় কুণ্ডে পতিত ভহইয়াছে। এই 

জলধার! প্রস্থে ছুই হাতের বেশী কুত্রাপি হইবে না-গভীরতাও খুব কম। 

কুণ্ডের জল অতি শীতল, লোকে কুণ্ডে অবগাহন করিয়া প্রঅবণ ধারার 

নীচে শরীর স্থাপন করে, তাহাতে এ জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ বোপ হয়। তাই 

কেহ কেহ ব্রহ্গকুণ্ডের জলধারাটিকে উঞ্ণ-প্রশ্রবণ মনে করে । বস্ততঃ 

এই জলের তাপ স্বাভাবিক,_স্পশ কাঁরলে কোনও উষ্ণতা অনুভূত 

হয় লা) কুগ্ডের অতি শীতল জল স্পশে আড়ষ্ট শরীরে ইহার স্পশ্ 

অতি আরাম জনক এবং তুলনায় কবোষ বোধ হয়। 



'পরঞ্জরাম কুগ্ত। ১৫ 

যাত্রীর সংখ্যা । 

সন ১৩১৩ সালের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্বাহে আমি কুণ্ডে পৌছি। 
একে পুণা সংক্রান্তির দিন, তাহাতে সোমবার অমবন্তা ও কুর্যাগ্রহণ ; এই 
উপলক্ষে প্রার ৫০০ শত যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। এত যাত্রী নাকি 
আর কখনও পরশ্তরামতীর্থে আইসে নাই। কুণ্ডে পৌছিবার প্রায় 

পোয়া মাইল দূর হইতেই পথের ছুই পাশ্শে যাত্রিগণের সন্নিবেশ দেখিলাম । 

সাধু সন্গাসীর সংখা! ১৫০এর ন্যুন হইবে না। অবশিষ্ট যাত্রিগণের 

অগ্ধাংশ স্ত্রীলোক । তীর্থপ্রিয় বাঙ্গালী অতি কমই দেখা গেল। মাড়ওয়ারী 
নেপালী, চা বাগানের কুলী ও অদমীয়া স্ত্রী পুরুষ-_যাহাঁরা লঙ্ষ্মীমপুর 

জেলার অধিবাসী-_ইহারাই সচরাচর পরশুরাম তীর্থে যায়। নচেৎ 

ইস্ভা সাধু সন্ন্যাসীরই তার্থ। বদ্ধমানবাসী জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ তীয় 

একটি বিধবা আম্মীয়া সহ গিয়াছিলেন, বোধ হয় ত্বাহারও কাধাস্থল 

আসামে হইবে । সাধু সন্ন্যাসীর মধো দুই জনের মাত্র বাঙ্গালী বলিয়া 

পরিচয় পাইয়াছিলাম। একজন কলিকাতার এক সওদাগর আফিসে 

কার্য করিতেন, ম্যালেরিয়ার মারিফতে তীহার পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে 

“দেশে” পাঠাইম্না নিশ্চিন্তমনে অতিথিবেশ ধারণ করিয়াছেন; অপর 

আজন্ম বিরাগী অল্পবয়স্ক যুবক । উভয়েই ব্রাহ্মণ, কয়েক দিন হইতে 

এক সঙ্গে ভমণ করিতেছেন। সত্বরই স্ব স্ব গন্তব্যপথে যাইবার জন্য 

আবার পথক্ হইবেন। তখন “ক! কম্ত পরিবেদনা*। যেখানে জন- 

মানবের বসতি নাই সেই কুণ্ডের তীরে এত জনতা হইয়াছে যে মাথা 

রাখিবার স্থান পাওয়া দুর্ঘট। কষ্টে স্ষ্টে কুণ্ডের পার্থে একটু স্থান 

করিয়া পড়িয়া রহিলাম। এই স্থানটি কুণ্ডের শীতল জলের সঙ্পিকট 

হওয়াতে তখনও অনধিকৃত ছিল। 



৯৬ পরশুরাম কুণ্ড। 

দিগভ্রম। 

আমরা যখন কুণ্ডে পৌছি তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যায় 

সুর্যাদেক কোন্ দিকে অস্তগত হইলেন দেখ! বায় নাই। কুগ্ডের যে 

অংশটিতে বালুকাপূর্ণ চর পড়িয়াছে উহ্থাই অবতরণ স্থান। ইভা কুণ্ডের 
পশ্চিমভাগে অবস্থিত কিন্তু দক্ষিণ ভাগে বলিয়া অনেকেই বলিল। 

রাত্রিকালে যখন মেঘাবরণ অপশ্থত হইল তখন কুত্তিকাদি নক্ষত্রের গতি- 

বিধি পর্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং ঘাটটি যে পশ্চিম দিকে ইহাই 

স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম । যাত্রিগণের এই ভ্রম হইবার কারণ আছে। 

শীতকালে যখন কৃর্যা দক্ষিণার়ণে তখনই যাত্রীবা পরশুরাম গিয়। থাকে । 

চতুর্দিকে উচ্চ পাভাড় থাকায় সুর্যাকে উদয় ও অস্তকালে প্রার়শ: দেখা 

যায় না। বখন প্রায় ৫1৬ দণ্ডের সময় স্র্যাদেব দেখ! দেন তখন দক্ষিণের 

পাহাড়ের উপর দিয়া তাহাকে দেখ! যাঁয়। তখন সাধারণ লোকে এ 

'দিকই পুর্ব মনে করে; এবং পূর্বদিক উত্তর মনে করে। 

স্থান-মাহাজ্য্য | 

' ক্কুণডের তীরে আশ্রয় লাভ করিলাম বটে, কিন্তু জনতা নিবন্ধন 

কুটার নিশ্মীণের সরঞ্জাম এবং কাষ্ঠাদি পাওয়! ছুর্ঘট হইয়া উঠিয়াঁছিল। 

উন্মুক্ত আকাশ তলেই সুতরাং শধা! আস্ত হইল। কাঠ কিঞ্চিৎ 

সংগুহ্ীত হইয়াছিল বটে কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রবল বাতাস 

রহিতে লাগিল; তখন কার সাধ্য আগুন জালায় ? এই অবস্থায় কিরূপে 

রাত্রি যাপন হইবে স্তাহ! বিষম ভাবনার বিষয় হইয়া দাড়াইল। বাতাসটি 

কুণ্ডের দিক্ তইতেই আসিতেছিল সুতরাং তু্ছিন শীতল কুস্তোদক 
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সংপৃক্ত হইয়া অধিকতর শীতল হইবাঁরই কণা । 'প্রজ্বলিত অগ্নি পার্থ 

রাখিয়া পর্ণ কুটার তলে শয়ান হইলে যে শীতবস্ত্র অপ্রচ্ুর বোধ হইত, 

তত্র! অনাবৃত শধ্যায় অগ্নিবিহান অবস্থায় বাতাসের মধো শুইয়! পরিণাম 

কি হইবে এই চিন্তায় নিদ্রা হইতেছিল না । কিন্ত সত্বরই সমস্ত ভয় ভাঁবন! 

দূর হইল? সন্ধ্যাকালে কতকট! গাত অনুভূত হইলেও রাত্রিতে উহার 

প্রভাব যেন ক্রমশঃ কম বোধ হইতে লাগিল। বাতাসটি যেন বসন্তের 

হাওয়ার স্তাক্স স্ুথজনক বিবেচিত হইতে লাগিল । তখন ইভা তীর্থ মাহাস্ত্রের 

ফল মনে করিয়! স্বচ্ছন্দে নিদ্রান্থখ অনুভব করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে 

রাত্রিকালে কোনও কিছু পর্ণকুটীরের বাহিরে থাকিলে, পরদিন উহ 

শিশিরে আদ্র হইয়া! থাকিত ; বাতাসের কৃপায় এই স্থানে কণামাজও 

শিশিরপাত হইল ন1। 

তীর্থকৃত্য | 

কুণ্ডের স্থানে কোনও পাণ্ডা নাই, কোন বিগ্রহও নাই । ধাহাব্রা এই 

থানে আপিয়া সমন্ত্রক স্নান তর্পণ করিতে চান, তাহারা হয় নিজে মন্ত্রগুলি 

আয়ত্ত করিয়া আসিবেন, নয় মন্ত্রজ্ত পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আনিবেন ? 

ভীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তক পার্ধণারদি করিতে ভইলে তো কথাই নাই। 
ংক্রাস্তির দিবস সোমবার অমাবস্তা তাই মৌনী অক্ষয়া ছিল বলিয়া 

অনেকেই প্রভাবে উঠিয়া কুণ্ডের বরফ তুল্য শীতল জলে 
অবগাহন করিতে লাগিল। তৎপর কৃর্য্যগ্রহণের খআবস্তকালে 

এবং মোক্ষের সময় পুনশ্৮--এই দুইবার শ্রান প্রায় সকলেই করিল। 

এত বড় যোগ অবশ্তঠই দান-দক্ষিণ হইবে ভাবিয়া একজন ব্রাহ্গণও 

দেখিলাম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লোকের নিকট হইতে পয়সা! ইত্যাদি 
২ 
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আদায় করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার দ্বারা! কাহারও মন্ত্রপাঠের সহায়তা 

হইল না। কুওুমধ্যে পয়সাদি সমস্ত যাত্রীই নিক্ষেপ করিল। প্রথমবারে 

ন্নানকরিয়া কেহ কেহ আত্র বস্্ কুণ্ডের তীরেই পরিত্যাগ করিয়া আসিল। 

ইহাই নাকি এই স্থানের নিয়ম । কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত পয়সা ও পরিত্যক্ত বস্ত্র 

মিশমি জাতীয় নরনারীগণ কুড়।ইতে লাগিল। 

মিশ্মি জাতি 

কুণ্ডের নিকটস্থ পাহাড়ের শিখররদেশে মিশমি জাতীয় লোকের বাস। 

এই সকল মিশমি পূর্বকথিত “চলিকটা” শ্রেণীর মিশমি হইতে সম্পূর্ণ 

পৃথক্ শ্রেণীর লোক । মিশমি জাতি ভিনশ্রেণীর, চলিকটা, দিজু, ও 

দিগারু। তন্মধ্যে চলিকটারা নামে মিশমি হইলেও ভাষায় এবং প্রক্কতিতে 

অন্য ছুই শ্রেণীর মিশমি হইতে স্বতন্থ। দিজু ও দিগারু মিশমিদের 

ভাষাদিতে বেশ সৌসাদৃশা আছে। কথত আছে ভগবান্ পরশুরাম এই 

ক্ষেত্রে কতকগুলি ব্রাহ্মণাদি সংস্কাপিত করিয়া যান। ইহারা “শনকৈস্ত 

ক্রিয়ালোপাদ্ ব্রাহ্মণাদরশনেনচ,৮এবং পার্কতা জাতির সঙ্গে মিলিয়া মিশমিতে 

পরিণত হইয়াছে । “দিন মিশ মিরা” বোধ হয় “দ্বিজমিশ্র” এবং “দিগারুরা” 

“দ্ধিজাবর” | “চলিকটারা” বোধ ভয় “ভীম্মি” নামে এবং ইহারা “মিশ রি” 

নামে পরিচিত হইত । কালে উভয়ট! মিশিয়া “মিশ্মি” এই সংজ্ঞ। হওয়াতে 

চইট। স্বতন্ত্জাতির সমসংজ্ঞা হইল । যাহা হউক এখনও এই প্রবাদ যে 

পরগুরাম ভীর্থে আসিয়া মিশ্মিদিগকে পয়সাদি প্রদান করিতে হয়। 

মিশ্মিরাও জনতার আঁচ পাইস্া যাত্রিগণ হইতে দান গ্রহণার্থ বেশ একদল 

কুণ্ড স্থলে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্যতীত কাঠ বেচিয়াও 

অনেকে দৃপয়সা উপার্জন করিয়াছিল 
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দেওকুশ দেওমণি দেওআলু দেওপানি ইত্যাদি । 

পরশুরাম যাত্রীরা এত কষ্ট করিয়৷ তীর্ঘে আইসে, বাড়ী ফিরিয়া 

যাইবার সময় তীর্থের নিদর্শন একটা কিছু নিয়! যাইবার জন্য সুতরাং ব্যগ্র 
হয়। পরশুরাম কর্তৃক প্রবত্তিত এক প্রকার ঘাসের মত তৃণ “দেওকুশ” 

( দেবকুশ ) নামে অভিহিত হয়। কুশের কার্ধ্য ইহ দ্বারাই চলে। ইহার 

মঞ্জরীতে একপ্রকার ফল হয়,__কীচ! অবস্থায় ঠিক ক্ষুদ্র বদরীর স্ায় 

দেখায়। পাকিলে ইহার ত্বক নীলবর্ণ হয়। ত্বকৃ ছাড়াইলে ভিতরের শীস 

ঠিক মণির মত দেখায়, এই ফলের নাম দেওমণি। ভক্তের! ইহ! সচ্ছিদ্র 

করিয়! রুদ্রাক্ষের ন্যায় ব্যবহার করে। দেওআলু এ স্থানেই পাহাড়ে উৎপন্ন 

আলুরই ন্যায় পদার্থ ; কাচা খাইতে পারা যায়, কিন্তু বিশেষ কোনও স্বাদ 
নাই। শুফ আলুগুপির আকার বড় মোনাকার মত। তখন ইহার কাল 

নম্ব, সুতরাং আমরা কতগুলি শুষ্ক আলু মাত্র পাইয়াছিলাম। দেওমণি 

দেওআলু পয়সায় ৩।৪ট| করিয়া মিশ্মিরা বেচিয়াছে। দেওকুশ এ ক্ষেত্রে 

যথেষ্ট জন্মায়, তুলিয়া লইলেই হইল । দেওমপিও পাওয়া যাইত কিন্তু 

মিশমিরা লাভের আশা পূর্ব হইতেই এগুলি সংগৃহীত করিয়া লইয়াছিল; 
তবুও অপর ফল দুই একটি যে পাওয়া না! গিয়াছে তাহা নহে। দেওপানি 

কুণ্ডে পতিত ব্রহ্মকুণ্ডের জল ধার! ; যাত্রীরা বাশের চোঙ্গা ভরিয়া এই 
পবিত্র জল সঙ্গে করিয়া নিয়া গিয়াছে । কেহ কেহ “কুণ্ডের চরভাগ হইতে 

মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া নিরাছে, আমি উহার “দেওমাটা” নাম প্রদান 

করিয়াছিলাঁম। 

পরশুরামাষ্টক | 

পরগুরামকুণ্ডে স্বানতর্পণাদি করিবার সময়ে অবশ্তই সেই ভগবদবতার 

ক্ষত্রিয়-শোণিতে পিভৃতর্পণকারী ব্রাহ্মণের কথ। মনে পড়িল; ভাবপ্রবাহে 



স্২৩ পরত্খরাম কুণ্ত। 

আরও কত কি মনে আমিল, তাহ! আর কি বলিব? পরশুরামের কোনও 

স্তোত্র জানিনা, ভাবাবেশে যাহা বিরচিত হইয়াছিল, তাহাই পড়িতে, 

লাগিলাম 2 

নমঃ পরশুরামায় নমঃ কুঠারপাণয়ে | 

লমোহস্ত জামপগ্রযায় ক্ষত্রকুলপবাগ্নয়ে ॥ ৯ 

নমঃ শঙ্করশিষ্যায় ক্রৌঞ্চ-দারণ-শক্তয়ে। 

নমোহমিতপ্রভাবায় নমো ঘোরতপস্থিনে ॥ ২ 

নমঃ পিতুনিয়োগেন মাতৃত্রাত শিরশ্ছিদে | 
নমস্তাতপ্রসাদেন তেষামুজ্জীবকারিণে ॥ ৩ 

নমো হোমগবী বৎসহারিহৈহয়শাসিনে | 

নম স্ত্িসপ্তকৃত্শ্চ ক্ষত্রান্থক্ পিতৃতপিণে ॥ ৪ | 

নম:সসাগ্রাং পৃ্ীং কশ্তপায় প্রবচ্ছতে । 

নমোহস্ত ভোগ বৈমুখাঁৎ তীর্থভ্রমণশাপিনে ॥ ৫ 
নমো জী ববিমোক্ষায় ব্রঙ্গাকুণ্ড প্রদশিনে | 

নমঃ কুঠার-ঘাতেন ব্রহ্গপুক্ত প্রবন্তিনে ॥ ৬ 

নমঃ কঠোর কৃত্যায় নমো ভূভার-হারিণে। 

নমে! রজস্তমোহস্ত্রে নমঃ সত্ববিকাশিনে ॥ ৭ 

নমে! জনকভক্তায় নমোহম্ব চিরজীবিনে | 

নমো বিষ্ণণবতারায় ভার্গবায় নমো নমঃ ॥ ৮ 

কৃতং শ্রীপন্ত রামস্যমাহাআযমুগ্ধচেতসা । 

প্রণামাই্ইকনেতদ্ধি ভবতু গ্রীতয়ে হরেঃ ॥ 

এ সঙ্গে কুণ্ডেরও একটি প্রণাম মন্ত্র পঠিত হইল £- 

নমস্তে পরশুরামকুণ্ডায় মৌক্ষদায়িনে । 

প্লানাদিকং করোমাত্র শ্রীবিষুগ্রীতয়েহস্ত তৎ। 
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প্রত্যাবর্তন | 

পরদিন অর্থাৎ ১লা মাঘ (১৩১৩) প্রাতঃকাল হইতেই হাট ভাঙ্গিতে 

লাগি“.। বেল! নয়টার মধ্যে জনাকীর্ণ স্থান বিজন বনভূমিতে পরিণত 
হইল। ইহাই কুণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা । ইচ্ছা ছিল কিয়ংকাল নিজ্জনে 

কুণ্ডের কাছে অবস্থান করি; কিন্তু সহ্যাত্রীদের নির্বন্ধে তাহা পারিলাম 
না। অনিচ্ছার সহিত কুণ্ডের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইল, 

জীবনে আর কি এই কুগুদশন ঘটিবে? প্রতাাবর্তন কালে দেখিলাম, 

আমরাই ফেরত যাত্রীর শেষ দল। ফিরিবার সময়ে পথ পরিচিত স্থৃতরাং 

আমরা চৌকিদার বা কুলিদের উপর নির্ভর না করিরা সবেগে পথ চলিতে 

লাগিলাম। ছুই দিনে যে পথ আসিয়াছিলাম, তাহা! একদিনেই অতিক্রম 

করিলাম। পর দিন মধ্যান্কে চৌখাম পৌছিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিয়াই 

নৌকায় উঠিলাম। 

রাস্তানিম্মীণ | 

রাজ্জার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কালে পথের কথা তুলিয়াছিলাম। রাজা 

ইচ্ছা করিলে নদীর তীর ভাগ দিয়া বেশ একটি পথ করিয়া দিতে পারেন, 

এইকথা বলাতে তিনি বলিলেন “আমি নামে রাজা ) কিন্তু অর্থহীন । রাস্তা 

নিন্মীণ করা আমার সাধ্যায়ত্ব নহে । তবে বুটিশ গবর্ণমেন্ট এই কার্ষ্ে 

হস্তক্ষেপ করিলেই কার্ধ্য সুসম্পন্ন হইবার কথা৷ :” ১৯০২ সালের জানুয়ারী 

মাসে উপর আসামের একুজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার রাও সাহেব মাতাদীন 
শুকুল বাহাদুর পরশুরাম কুণ্ডে গিয়া পথনিম্বীণবিষয়ক একটি প্রস্তাব 
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আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্ত কোনও ফল হয় নাই। 

কুণডদশনের কিয়দিন পরেই এই ক্ষুদ্র লেখকের “পরশুরাম তীর্থ যাত্রীর 

দিনলিপি” শীর্ষক একটি ইংরেজী প্রবদ্ধ অমৃত-বাজার-পত্রিকাম় এবং 

শ্রীহট্রের ভূতপুব্ব উইকৃলি ক্রণিকৃলপত্রে প্রকাশিত হইয়া পুস্তিকাকারে 

সাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল । তাহা পাঠ করিয়া শ্রীহট্রের উকিল সরকার 

মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত ছুলালচন্ত্র দেব বাহাদুর পরশুরাম কুণ্ডের যাত্রিগণের 

পথ-ক্রেশ যাহাতে দুর্দীভূত হয়-_-তজ্জন্ত সদিয়া হইতে চুণপুড় গারদ 

দিয়া চৌখাম হইয়া পরশুরাম কুণ্ড পর্য্স্ত একটি রাস্তা এবং 

তৎসঙ্গে যাত্রীদের বাদ সৌকধ্যার্থে কয়েকটি সরাইথানা নিম্মাণের 

নিমিত্ত পুর্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট সমীপে অন্থুরোধলিপি গাদান 

করিয়াছিলেন । 

মহামান্য গবর্ণমেন্ট, এ বিষয়ে অবধানপরায়ণ ভইয়' তদন্ত করাইয়া 

অবগত হন বে এই রাস্ত! নিশ্বাণ করিলে কেবল যে তীর্থবাপ্রিগণের 

স্থবিধা হইবে এমন নভে) ইহার দ্বারা বাণিজ্যের প্রসারবুদ্ধি তথা 

রাজনীতিক বহু স্থুবিধা হইবারও বিশেষ সম্ভাবনা । তাই স্থির ভইল যে 

সদিয়া ভইতে চুণপুড়া (বা সোনপুরা-বর্তমানে সরকারি নাম উচ্ছাই 

দাড়াইয়াছে) যে রাস্তা গিয়াছে তাহাহ পুর্বাভিমুথে বিস্তার লাভ করিয়! 

চীনসাঘ্রাজ্যের প্রান্তস্থ বিমা নামক স্থান পধ্যন্ত যাইতে পারে। ছুই 

বৎসরের মধ্যেই এ রাস্তা তৈয়ার হইয়া গেল) উহ] চৌখাম দিয় না 

গিয়' ব্রহ্মপুজ্রের উত্তর দিয়া নিম্পমিত ভইল। এই পথের মধ্যে স্থানে 

স্থানে বিশ্রামশালা সংস্কাপিত হুইল-- তন্মধ্যে চুণপোড়া হইতে ৩২ মাইল 

( এবং সদিয্া হইতে প্রাক ৫* মাইল ) দূরবর্তী টেমাইমুখ নামক ষ্টেশনটি 
পরশুরাম হুইতে মাত্র ৩ মাইল দূরবর্তী; তথা হইতে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া 

আরণ্যপথে লোকজন অনারাসে পরশুরামকুণ্ডে গিয়া! আ্রানাদি সমাপন 
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পূর্ববক স্বল্লকাল মধ্যেই প্রত্যারত্ত হইতে পারে। তাই পরশুরাম যাত্রীর 

পথক্লেশ বহু পরিমাণে কমিয়া গেল। 

কিন্তু ইহাতে সত্বরহই এক অন্তরায় আসিয়া অতর্কিত ভাবে উপস্থিত 

হইল। খুঃ ১৯১১ অবের শেষভাগে আবোরদের বিরুদ্ধে সরকার 

বাহাদুর অভিযান প্রেরণ করিলেন। তাহার ফলে ব্রহ্গপুক্র নদের 

উত্তর দিকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আবিষ্কৃত হইরা 

পড়িল। ইহাতে গবর্ণমেন্ট, রিমার রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া চুণপোড়া হইতে 
উত্তর দিকে নূতন পথ চীনরাজ্যের প্রান্তস্থিত ওয়ালং নামক স্থান 

অভিমুখে সম্প্রতি তৈয়ার করাইতেছেন। অতএব পরশুরাম তীর্থ 

পূর্বববৎ দুর্গমই থাকিয়! যাইবার উপক্রম হইল । 

পরন্ত ভগবদিচ্ছায় উহারও 'প্রতীকার আশগ্ুই ভইয়া গিয়াছে । 

গোহাটিস্থিত সনাতন ধশ্মনভা এই সংবাদ পাইবামাত্র মহামান্ত চিফ. 
কমিশ্তনার সার আর্চডেল্ আর্ল কে, সি, আই, ই, বাহাদ্বর সমীপে 

বহুজন স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র প্রেরণ পূর্বক রিমার দিকের 

টেমাইমুখ পর্য্স্ত পথটি পরশ্ুরামতীর্ঘ যাত্রীর সুবিধার জন্ত বজায় রাখিতে 

প্রার্থনা করেন ; আসামের অন্তান্ত স্থানের ধন্মসভা হইতেও এই 

প্রার্থনার সমর্থক আবেদন পত্র আসাম গবর্ণমেপ্ট সমীপে প্রেরিত হয়। 
তাহাতে সদাশয় চিফ কমিশনার বাহাছুর টেমাইমুখ পধ্যস্ত পথ অবাহত 

থাকিবে বলিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছেন। অপিচ টেমাইমুখ হইতে 

লৌহিতা পার হইয়া পরশুরামকুণ্ড পর্যান্ত জঙ্গলের ভিতর দিয়া যে পথ 

গিয়াছে তাহা সন সন পরিষ্কৃত করিয়া দিবেন। কুগ্ডের সন্নিকটে একটি 

সরাইথান! তৈয়ার করিয়া! দিবেন, এবং খেয়ার নিমিত্তে খাম্তিরাজের 

সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন এইব্দপ প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ 

হয় এবার পরশুরামের পথের ছুর্গমতা চিরতরে দূরীভূত হইল এখন যে 
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কেহ ইচ্ছা করিলে সদিয় দিয়! পদব্রজে বা গোশকটে টেমাইমুখ পর্য্যস্ত 

যাইতে সমর্থ হইবে। তৎপর ব্রহ্গপুজ খেয়ায় পার হইয়া অনধিক 

তিন মাইল মাত্র সামান্ত আরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া কুণ্ডে গিয়া 

অবস্থান করিবার গৃহও প্রাপ্ত হইবে এবং এই সুখ স্থৃবিধার জন্য বুটিশ 
গবর্ণমেপ্ট কে সর্বাস্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিবে । ( এতৎসহ এই নূতন 
পথের পরিচারক একটি নক্শা প্রদত্ত ভইল। ) 

পরশুরাম কুণ্ড সম্পুর্ণ 









জ্বদল্িক্ষাউ্ীহ্ন £ 





০-০- তি ০ নর 

4 

£ ক পক , 

র্ না 

॥ 
রদ 
3 

চে 

১ চ 

মূ 

দা 

॥ 
॥ 

চা চি. 
ঞ 4 

র্ 

& 
নে 

ঙ 
৬ 

১ ্ 405 

৪] ৰা £ ৭ 

্ রা 

চি ্ ৫ 
8 ক ৪৮ 4 

শি 





জদল্িল্কাউ্ীল্য গ্পল্তিভ্ন্ষলী ॥ 
৩০০ 

2০৯০৩ 

ভূমিকা | 

এখন শীর্থভ্রমণ বাপার সুগম হইয়া পড়িয়াছে। রেলওয়ে এ 

্রামারযোগে বথন যেখানে ইচ্ছা অচিরকালমধো চলিয়! যাউতেছি | আক 

কালীঘাটে, কাল বারাণমীতে, পরশ প্রয়াগে, তৎপর দিন বুন্দাবনে যাইন্ছে 

নমর্থ ভইতেছি | ইভাতে দেব দন করিয়া ক্তার্থ হইতেছি বটে; 

কিন্ত তীর্ঘপর্যাটনের সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতেছি কি না, তদ্দিষর়ে গভীর 

দন্দেত আছে । তীর্থমাহাষ্টো আছে 

“পৃ্কাং গচ্ছেন্সবৈ বানে যদরীচ্ছেদ্বম্মম ভ্তমম্” 

লতঃ তীথ দশনও এক তুপস্তা বিশেষ ; অশ্বযান, গোযান বা বাম্পার 

শকটে আারোহণ পূর্বক আরাম করিয়া চলিলে উদ্দিষ্ট শীর্ঘাধিষ্ঠাত্রী 
দবভার প্রতি তেমন একটা আন্তরিক আবেগ জন্মে না। দৃষ্ান্তস্বরূপ 
নলিতে পারি, পুর্বে পাহারা হাটিক়া পুরীধামে যাইত তাহারা যেমন 
প্রতি পাদবিক্ষেপে জগয়াথকে স্মরণ করিত, এখন বাভারা বেলে 

চড়িয়া যায়, তাহার! কি তেমন ব্যাকুলতা সহকারে তাহার কথা ভাবে * 

এবন্প্রকারে তীর্থপর্যাটন করিলে দেশ ভ্রমণেরও সম্পূর্ণ ফললাভ 

ঘটে নাঁ। রেলে চড়িয়া বাযুবেগে একস্তান হইতে অন্তস্থানে গমন করিলে 

অতিক্রান্ত তূভাগের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতি সামান্ই জন্মিতে পারে। 

কিন্ত সকল তীর্থই সুগম হইয়াছে, তাহ! বলিতে পারি না । পরশু- 

পাধক্ষেত্র কিংবা উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে হইলে রেলশুয়ে যোগে 
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অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যায় বটে কিন্ত গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হইলে 
মনেকটা পথ ধাত্রীকে চলিয়া বাইতে হয় । 

আজ প্রায় সাড়ে তিন বংসর হইল পরশুরাম কুণ্ড দশন করিয়া 

ছিলাম । তৎপর হইতেই উত্তরাপণ্ডে বদরীনারায়ণ দশন করিবার 

নিমিন্ত আকাজ্কা জন্মে। যৌবনের মধ্যাঙ্গ কাল অতীত প্রার, সত্ব 

শরীর ভ্রমণক্লেশ সহনে অপটু হইয়া পড়িবে, এই ভাবনার সেই আগ্রহের 

নাত্রা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছিল। নারীরণের কুপায় এইবার মনঙ্কামন' 

পন হইল। 

পথঘাটের পরিচয়ের জন্য শ্রীধৃত ভলধর সেন কৃত “ভিমালয়” নামক: 

গ্রন্থ এবং রামকুঞ্চ মিশন কর্তক প্রগারিত 'উদ্বোধন' নামক একখানি 

নাসিক পত্রিকায় গত বষে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম | 

জলধর বাব কুড়ি বহসর পুব্দে ঈধীকেশ হইতে বরাবর 

ধপারুকাশ্রমে গিয়াছিলেন | তার পুস্তকথানি উপাদেয় হইলেও ইতি 

মধ বদরীর পথের অনেক পরিবন্তন ঘটিযাছে । কিন্ত উদ্বোধন পত্রিকার 

48 

প্রবন্ধটী সংহ্ষিপ্ত তইলেও, লেখক মাত্র পাচ বৎদর ভইল কেদারনাথ 
পশন পূর্বক বদবীনারায়ণ গমন করাতে, ইভা দ্বারা পথপরিচন্সের আনেক 

লবিধ। ভউয়াছে ( তথাপি ইহা বল আবশ্মক বে, এই বাক্তি বে পাথে 

পর্যটন করিয়াছেন, উদানাং দেই পথের ৪ অনেকট। বাতিক্রম ঘটিরাছে | 

পরশুরাম একাকী গিয়াছিলাম_-বদরিকাশ্রমেও একাকী যাইব 

ননে ভাবিয়াছিলাম 7 কিন্ ভগবদিচ্ছায় সংসঙ্গেরহ লাভ হইল । শ্রীবৃত 

'গীবাঙ্গপ্রসাদ চর্টোপাধ্যায় এল্এম্এস্  মুঙ্গের সহরে হোমিওপ্যাথিক 

চিকিৎসা করেন-_কুলীন ব্রাহ্গণ, বয্পস প্রান্চ ৩৫-_আজও বিবাহ করেন 

নাহ, করিবেন9 না। গরম বৈষ্ণব, পরোপকারে প্রবণচিত্ত, নিরামিষাশা 

স্বহন্তে পাক না করিয়া অন্পগ্রহণ করেন না। তিনিও সঙ্গী খুঁজিতে- 
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ছিলেন। আমারই সৌভাগ্য, কোনও বিশিষ্ট বন্ধুর উদ্যোগে বারাণসীতে 
মামাদের মিলন ভইল। ১৩১৭ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে উভয়ে 

পাঞ্চাব মেলে হরিদ্বার অভিমুখে রোদ্ধানা হইলাম । 

শশা পিপি পা 

হরিদ্বার | 

পরদিন ২৩শে বৈশাখ সোমবার অমাবস্তা মৌনীা আঅক্ষয়া, হরিদ্বারে 
গঙ্গা্ান করিয়া বদরিক! যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। সত্বরই 

বদ্রীনাণ ও কেদারনাথের পাও ঠিক হইল : উভাদের নিষৃক্ত একজন 

গোমস্ত্রা ব্রাঙ্গণ আমাদের সঙ্গে তত্বাবধায়ক রূপে বাইবেন । আমাদের 

জিনিধ পত্র বনার্থ একজন কাণ্ডী ওয়ালা ও নিষুক্ত হইল; কিন্ধ। পাকা বন্দো- 

বস্ত হইল না, ভাভা পরে হইরাছিল। এখান হইতে যাত্রীরা গিরিপথ 

শসণর সহার বংশবষ্টি এবং আবপ্তক মত শীতবস্ত্র, পাকের বাসন প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিয়া থাকে 1 এখান হইতে সঙ্গী মহাশয় গেরুয়া রঙ্গের ধুতি 

কামিজ ও চাদর পরিধান করিলেন; আমি গৃহী হইয়া “ভগবদ্বন্থ” ব্যবহার 

করা সঙ্গত মনে না করাতে তাহার 'সমবেশা হইতে পারিলাম না। 

নাভাকে তদবধি "স্বামীজী”” সংজ্ঞা প্রধান করিলাম । গোমস্তা এবং 

কাণ্ীপয়ালাও এ নামে তাহাকে সক্ষোধন করিত । হবিদ্বারে আমর৷ 

উত্তয়েই পুর্বে এক একবার আসিরাছিলাম, তাই এখানে কালক্ষেপণ 

অনাধশ্যক মনে করিলাম । 
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পর্যাটনের প্রথম দিবস 

২৭শে বৈশাখ মঙ্গলবার, 

হৃষীকেশ ও লক্ষণ ঝোল। | 

পরদিন আটটার সময় দেরাভনগামী ট্রেণে চড়িয়ী ৬ মাইল গিয়া 

ঈবীকেশ রোড ষ্টেশনে (ওরফে রাইওয়ালায় ) অবতরণ করিলাম । 

তথা হইতে আমাদের প্রকৃত বাত্র! আরম্ভ ভইল। 

এই রেল ষ্টেশন তইতে মাইল খানিক পথ চলিয়া সতানারায়ণের 

মন্দির দেখিতে পাইলাঁম । মন্দিরটি যেমন সুন্দর, ভিতরকার মুক্তিগুলিও 

তেমনই মনোহর । নারায়ণ লক্ষ্মী সহ সিংহালনে বিরাজমান, নিয়ে গণেশ, 

গরুড় ও ভন্ুমান্। এখানে ধন্মশালা এবং অনেক মিষ্টান্সের দোকান 

আছে । বনু যাত্রী এখানেই মাধ্যাক্তিক স্সানাহার সম্পাদন করিল। 

আমরা ভধীকেশ অভিমুখে চলিলাম । পথে মাইল ঢুই মাইল অন্তর 

অন্তর বিশ্রাবার্থ ধন্মশালা ছিল; মামর! বরাবর প্রায় ৭ মাইল চলিয়' 

জধীকেশে উপস্থিত ভইয়া গঙ্গায় জান ৪ তর্পণাদি সম্পাদন করিলাম | 

জমীকেশ হরিদ্বার তউতে চৌদ্দ মাইল । মাহারা রেলে হৃমীকেশ রোড, 

ষ্টেশনে আসে না, ভাহাত। পথে ভীদেশ্বর মভাদেব ও ভীমকু গড দেখিয়া 

সত্যনারায়ণে আইসে 1 হধীকেশে বু ধন্মশালী আছে; কিন্তু আমরা 

পাক করিয়া খাইবার নিমিত্ত একটু সুবিধাজনক স্তান বনুচেষ্টাতেও 

পাইলাম না । কেন না, থাত্রীর বড় ভিড়; যাল্তারা বদরীনারায়ণ যাইবে 

না, এমন9 অনেকে জধীকেশ ও লক্ষণঝোলা পর্যন্ত দশন করিয়া যায়। 

জধীকেশে রামচন্জ্রের ও ভরতের মন্দির আছে । রামচন্জের মন্দিরের 

সাক্ষাতে একটি কুগ্ডে বাত্রীরা স্নান ও তর্গণ করিয়া থাকে । এই কুণ্ডের 

নাম কেহ বলে কুজাকু $, কেত বলে খষিকু'ড। 
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জধীকেশে ভাগীরঘীর পবিত্র তীরভূমিতে ছোট ছোট কুটার নির্মাণ 

করিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। আমরা যখন 
গধীকেশ হইতে লক্ষণঝোলার পথে চলিতে লাগিলাম তখন অল্পদৃরে 

গঙ্গার ধারে অনেক পর্ণশাল! আমাদের নয়ন গোঁচর হইল, দুই একজন 

কমগুলুধারী সাধুর দশন লাভও ঘটিল। আমরা লক্ষমণঝোলার পথে 
প্রায় ১॥ মাইল চলিয়া পাহাড়ের পাদদেশে শক্রত্দের মন্দিরের কাছে 

আসিলাম। এখানে ঠিহরিরাকের কতকগুলি কন্মচারী থাকেন, 

হারা ঝাপান ও কাণ্ডীর ভাড়া নিপ্দেশ করিরা সেই বাবদে কর আদার 

করিয়া ঘাত্রীদিগকে রসিদ দিয়া থাকেন । হরিদ্বার হইতেও কাণ্ডী বা 

ঝাপান ওয়াল। নিযুক্ত করা যায় বটে, কিন্তু এই স্তানে আসিয়া ভাড়াদি 

নিনূপিত ভয়। 

নরবাহী ঝাপান ও কাণ্ডীর ভাড়া আরোহীর শরীরের পরিমাণ দেখিয়া 

সবাস্ত ভয়। আমি কা্ডীর অযোগা ছিলাম ; কেন না কৃশাঙ্গ বাতীত 

কান্তীতে সুবিধা ভয় না, বাহক নিতে চায় নী। কাণ্ডী প্রায় খাসিয়াদের 
গাবার ন্যায়, তবে কিছু ছোউট। মানুষ ও মালপত্র উভয়ই এই কাণ্তীদ্বারা 

বহন করে। এক জন লোক উহা পিঠে করিয়া লইয়া বায়। ঝাপান 

পাহাড়ীদের চতুর্দোল, কিন্তু হঠাৎ দেখিতে আমাদের দেশের 

শববাহক দোলার মত,-শব শুইয়া থাকে, ঝাপানের আরোহী আসন 

করিয়। বসিরা থাকে-_-এই প্রভেদ। হুক্মু দৃষ্টিতে অবশ্য আরও 

প্রভেদ দেখা বাইবে ; তাহার ব্যাথা! অনাবশ্ক, চিত্র দেখিলেই সমন্ত 

হদয়গম হইবে । আমাকে ঝাপানে চড়িতে হইলে প্রথম শ্রেণীর 

টিকিটই কিনিতে হইত | 

রাজার প্রাপ্যকর ঝাপান বা কাগ্ধীর বাহকগণের প্রাপ্য হইতে আদায় 
হইয়া থাকে । তপর্থে যাত্রীদ্দিগকে ভাড়ার এক চতুর্থাংশ অগ্রিম দিতে হয় । 
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নির্দিষ্ট ভাড়া ছাড়া ঝাপন ও কাণ্ভীবাহকদিগকে নিক্বলিখিতান্গরূপ 

পুরস্কার দিতে হয়। 

(১) দৈনিক 'প্রতোককে ছুই পয়সা করিয়া জলপানি । 

(২) কেদার বদরী বাত্রীদিগকে কেদারনাথ, বদরীনাথ ও 

ত্রিষুগীনারায়ণ এই তিন তীর্থে বাহকদিগকে এক সের করিয়া খিডুডী, 
অথবা তন্সলা । 

(৩) যদি কোনও দিন কোনও স্থানে বিশ্বাম করা হয় অর্থাৎ 

বদি পথ চলা না ভয়, তবে এদিন বাহককে এক সের করিয়া আটা 

বা তন্মল্য। 

(৪) যাত্রা শেষ ভইলে বাহক প্রহোককে এক টাবা কৰির।' 

অতিরিক্ত পুরস্কার । 

এই গুলির কণা রাজকম্মচারি প্রদত্ত রসীদে স্পষ্ট লেখা থাকে । এ 

ছাড়া রসীদ দাতাকে ॥* আনা “ভালযান্ুধী”শ দিতে হয়, রসীদে ইভার 

উল্লেখ থাকে না। ইহা কি, তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন । 

আমি ইঙা দিতে অসন্মত ছিলাম ; আমার সঙ্গী ডাক্তার বাবু উচ্চ 

দিতে স্বীকৃত হন নাই |! পরে যখন উনারা, এই পয়সা আমরা না 

দিলেও পারি, ইন স্বীকার করিল, তখন কোমল জদয় ডাক্তার বাবু 

তা দিয়া ফেলিলেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, হরিদ্বার হইতেই আমরা একজন কা্ডী 

ওরাল আনিয়াছিলাম । এখানে আমাদের জিনিসপত্র ওজন করিয়া 

ভাঁড়! সাবাস্ত হইলে পর, সেই কান্ডীওয়ালা অন্ত একজন বাক্তিকে 

তাহার চাঙ্জ বুঝাইয়া দিয়া উভার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ আদায় করিয়। 

লইল, আমরাও কিছু দিলাম । 

একটি বিষয় এখানে বলিবার আছে । ভাড়ার তালিকায় তিন 
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বুকম যাত্রীর উল্লেখ আছে । (১) গঙ্গোন্তরী যমুনোত্তরী হইয়া 'প্রতা- 

বর্তন ঘাহারা করে, তাহারা দেবপ্রয়াগ হইয়া তিহরি (৩৩ মাইল ) যায়। 

তৎপর সেখান হইতে প্রথমতঃ পারাস্থ নামক স্থান দিয়া বমুনোভ্তরী 

ধায়, তানূপব উত্তর কাশী ('ওরুফে বার্হাট ) আসিয়া গঙ্গোন্তরী দশন 

করিয়া ফিরিয়া আইসে । ফিরিবাব সময়ে মস্তুরী দির দেরাচন আপির। 

রেল ধরিতে পানে । কেভ কেহ ভরিদ্বার ভইতে বরাবর রেলে দেরাড়ন 

গিয়া সেইখান হইতে কাভীওয়ালা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বমনোন্তরী 

গঙ্গোভরী দেখিরা ই প্জে প্রভাবন্তন করিক। থাকে । তিভরি হই 

ধারাগ্ত ৩৫ মাইপ তথা ভইভে বমুনোন্তবা ৮০ মাইল, রি? ১ 
খে 

তব 

মাইল । উন্ভরনাশী হইতে গঙ্গোভুরী ৫৭ সাইল। গঙ্গোভরী হই 

.গামুখী ১৮ মাইল। 
। » )যাহারা কেদার ৪ ব্দরী ভইএ! প্রতাবভন করে ভাভাগগর 

মধ্যে কেবল পঞ্জাবের নারীর ফিপ্রিয়া ভবিদ্ধার আসিয়' রেল ধরে ; নচেহ 

অন্ঠান্ত প্রদেশ বামীরা কেদাব বরা দশনান্তে রামনগর গিয়া রোভিলাখ ও 

কুমামুন রেলে চড়িয়া স্ব স্ব স্তানে গমন করে। ইভাদের যান বাহনাদি 

মৈলচৌড়ি নামক গাড়োমাল ও আলমোড়া জিলার প্রান্তস্তিত স্তান 

পধান্ত ইভাদিগকে পৌছাইরা দেয় । 

! 
স্পা 

্ 
৪ *ত 

(৩) নাভানা সকল তীর্থ দশন করে তাহাদিগকে প্রথমবিধ বাজ 

দের স্যার যমুনোনরী, গঙ্গোভ্তরী দশন পূর্বক শঙ্গোত্তরীন পথে ( ৩৯ 
মাইল । ভাটোয়ারী নামক স্থানে ফিরিয়া আসিরা ত্রিষুগী নারায়ণ হইব 

£কদার নাথে যাইতে হয় ; তৎপর দ্বিতীয় বিধ যাত্রীদের শ্যার প্রতাবন্তন 

করিতে হয়। ইহা সব্ধাপেক্ষা কষ্টসাধ্য । কেনন: এইকপ পর্যাটনে 

প্রা ভুইমান কাল লাগিয়। থাকে । মাবার ভাটোয়ারী হইতে ভরিদশী 

নারারণের পথ (৬৫ মাইল) অত্যন্ত কঠিন, যাত্রীদের অবস্থান ও 
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আহারাদি করিবার নিমি্ উপধক্ত চটিও নাকি পাওয়া যার না। রাস্তাও 
ডক নহে, পাকদণ্ী অর্থাৎ পার্ধভা ফীঁড়ি পণ মাত্র ; খাত ভয়ানক | 

প্রবন্ধের প্রারস্থ্বে একটি মানচিত্র প্রদন্ভ হইল, ইহ্তাব দ্বারা অস্যভঃ 
প্রধান প্রধান তীর্থ গুলিব দিও নিকদেন হইছে পারিবে । 

আামর' নিজের জন্য কোনও বাহনের বন্দোবস্ত না করিলেও জানি 

াগ্ন্ত ভইলান নে, পথে বে কোনও চটিতে ঝাপান ও কাণ্তীওয়াল। 
পাওয়া যান্। তলে দর দস্র কবার সময়ে একটু অন্তবিধা ভোগ 

করিতে হর এখান উল্লেখ আবম্তক থে, নিবুক্ত বাহকদের কেহ 
পাড়িত হইর। প্ড়িলে ভতস্তলে লোক সংগ্রহ করিবার নিগিন্ত যাত্রীকে 

.পানরূপ বেগ পাইতে ভর না বাক্তকেবাহ অন্তালাক নোগাইয়া দিন 

পাদুক এবং পরিহ্ুদণেন অবলানে বদলীওয়ালাকেই বাকা টাকা! প্রস 
প্দত ভয় | 

এই আাপান ও কাভীিবাহকেব! গডোরাজের লোক, গঙ্ষোস্ত 
ননৃনোনুরী কেদার বপরা প্রভঠি এই গাড়োয়াল্রই ' পুরাণমতে কেদার 

খর ) অন্থগত | এই গাড়োরাল ছ্ুইভাগে বিভক্ত, বিটিশ এ স্বাধীন । 

“লাট« গাড়োয়ালের রাজধানী পোড়া -ম্বাদীন গাঁড়োয়ালের রাজধানী 

ভি) উই ৮ আনেক গড়া খাঁকাততি নাকি গাড়াযাল এই নান 

কা লট 2 লালন এষ 'লাদিগাকি সনেকট 5 খাসিয়াদের "যা গেখান। £ 

পিশেষদ্ব এই, সকলেরই “জভই" অর্থাহ খঙ্ছঞোপরীভ আছে, ভয় ছজতি।, 

নয় রাহ্ষণ। আমাদের কাণ্ডীবাহক প্রাঙ্গণ ছিল কি জানি জাহ্ষণ 

পরিধানে লেণটি, গাঁয়ে ছেোড়। এ মলিন জাম! এবং কঙ্গল জড়ান, আদায় পি । 

এপ সুধো পায়ে নাগঞধাভ জুতা দেখ। যায়| 
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বলিলে আমরা ভারবহনে নিযুক্ত না করি এই জন্য সে নিজকে প্রথমতঃ 

ছন্লি বলিয়। পরিচয় দিয়াছিল। ভায় ব্রাঙ্গণ। ভা ক্ষত্রিয় । 

সেইস্থান হইতে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর দিরা ১॥ মাইল রাস্ত' 

চলিয়া লক্ষমণঝোলা আসিয়া পৌছিলাম। পথে লক্ষমণদেবের মন্দির 

দর্শন করিরা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে একটি মাইলষ্টোন্ পাওয়া গেল। 
ইহাতে লিখা “বদরিকানাথ ভইতে ১৬৪ মাইল, ভবিদ্বার ভইতে ১৭ 

মাইল গঙ্গার সমীপে দোকানপাট ও ধন্মশাল! আছে: কিন্ত এ গুলি 

বাত্রীতে পরিপূর্ণ । গঙ্গার উপরে পুর্বে ঝোল! অর্থাৎ দড়ীর সাকে। 

ছিল। াভাতেই লক্ষণ/ঝাল। নাম হইয়াছিল। এঁ ঝোলার পার ওয়! 

বাত্রীরা কঠিন কাক মনে করিত । অনভ্যাসের কাজ কঠিন মনে হওয়? 

স্বাভাবিক, কিন্ত মামর। বদরী পথে অনেক নোল! দেখিয়াছি এবং ডাক্তানু 

বাবু একট! পার ও হউন দেখিরাছিলেন ; যদিও দোলে ভথাপি বিশেষ 

বিপঞ্ষনক বলিয়! বোধ হইল নং | বাহাই হউক, এখন দউ়ার মালার 

পরিবঞ্ঠে রার বাহাতর স্ুরবমল ঝুনঝন ওয়ালার বায়ে প্রা ২৫ বৎসর 

ভইল লোহার € কাঠের ঝোলা নিশ্মিত হইয়াছে : অতএব আর ভয়ের 

£কানও কারণ নাই | * 

* ঝোলার নিশ্মাণ-কৌশল এইরূপ . নদীর দুহ পারে ছুষগটা হদূড খৃ্টা পুতিয় 

ছটা দড়ির প্রাপ্ত উহাতে বাধা হয়। প্র দড়ি দুইটি প্রান্তদ্ধয়ে মিশিলেও মধাভাগে 

কাক থাকে; কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের প্রান্বদ্ধয় দৃঢ়ভাবে দড়ি দিয়। বাঁধিয়া পূর্বোক্ত 

কুনুতত রঙ্জুর সঙ্গে বাধিয়! দেওয়া হয় যেন কাঠ খগ্ড গুলি পরস্পর অল্প বাবহিত 

সমান্তরাল ভাবে দড়ি দুইটার দ্ুইহাঁত নীচে ঝুলিয়! সিডির ম্যায় দেখাইছে পারে ' 

এগুলি আবার পরস্পর জালের ল্যায় রজ্জুর স্বারা সংবদ্ধ। পার হইতে হইলে যাত্রীকে 

দ্ুই বগলে দুই দড়ি ঠেকাউয়া উহ! দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া! এ কাষ্ঠথণ্ড গুলির উপর প 

দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়| এ সময় ফা্ঠথও্ড প্রভৃতিও দোলে কিন্তু পতনের 

বিশেষ ভয় নাউ । 
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লক্ষমণজীর মন্দির দশন পূর্বক ঝোলার নিকটে আসিতে খানিকটা 
জায়গা সমতল দেখিলাম, ইভারই নাম তপোবন । নামেই স্থানের পরিচয় ; 

কিন্ত জষীকেশের ন্যায় এখানে কোনও সাধন কুটার আমাদের নয়ন গোচর 

হইল না। শুনিলাম এখানে ভাল ধান জন্মে । 

পুলের নিকটে আসিয়া গৃহগুলি জনাকীণ দেখিয়া নদীর 

ওপার চলির গেলাম | (খানে একটা ধন্মশালায় আশয় লাভ করিলাম | 

এখানে একটী ডাকঘর ও ফাঁড়িথানা আছে । 

লারাদিন না খাওয়াতে এখানে রাত্রিতে পাকের বন্দোবস্ত করিতে 

হইল । ডাক্তার বাবু রন্ধনাদি করিলেন । বাতাস ও বৃষ্টিতে কিছু অসুবিধ, 

হউল। আমর! ৩১ দিন পাভাড়ে ছিপাম । আর ?কান ও দিবস বাত্রিতে 

ডাক্তার বাবু অল্লাার করেন নাই । আমি9 নিজকে পথশ্রমে নিতান্ত 

তর্বল মনে ন' করিলে জারিকাদল ডাঁত খাই নাই | প্রায়শহ সামানা 

ডগ্ধ 2 কিঞিৎ দিষ্ট এবং কদাচিৎ রুটি খাইন' নাত্রি কাটাইরাছি | 

পাহাড়ে আহাধা দ্রবোর মধো আটা, চাউল, ডাল, লবণ, মরিচাদি 

সামানা মসলা, গত, চিনি, আলু, ড্দ্ধ ( প্রাশঃ ।, কলা (কদাচিৎ ), 

্াাচকলা (ক্কচিৎ। নিষ্টকুম্াঞ্ড (পো মধ্যে । পাওয়া গিয়াছে । খড় 

বড় চটিতে পুরি এবং পেড়াগ্ড পাওরা যায়| এই সকল জিনিষের মুলা 

বে অধিক হইবে ইহ। ব্লাত বাভলা। আটার সের সচরাচর 1০ চাউল 

//০-1%০ ; কিন্তু উপরে উঠিলে, যেখানে চড়াই ও পথের স্বল্প পরিসরগা 

নিবন্ধন ব্যবলারীরা ছাগল ও ভেড়ার পষ্ঠে মাল বোঝাই পিয়া লইয়া বায়, 

আটার সের ।৮* আনা পর্যান্ত এবং চাউলের সের ॥* আনা ( এমন কি 

ভূই এক জায়গায় 1/০-1৮০ আনা ) পর্য্যন্ত পাইয়াছি । মালুর সের %১৭. 
৬, ঘ্বৃত সর্বত্র টাকায় & পোয়া, তুদ্ধ ৮০ হইতে 1০ আনা । দ্বত ও তুগ্ধ 

মাভিষয, ভাহাও ঠিকৃ বিশুদ্ধ যে পাওয়া বার, তাহা বলিতে পারি না । 
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ডাইলের যুলা বেশী নয়, আমরা মুগ ভিন্ন অন্য ডাইল খাই নাই; কিন্তু 
ইভার বেশ অদ্ধেক পরিমাণেরই ত্বক দৃঢ় সংলগ্র থাকিত। অতএব 

আমরা প্রায়শঃই আলুসিদ্ব, ঘ্বত, একটা! কীচকল! বা মিষ্ট কুমড়ার তরকারী 

খাইতাম। পাকের কর্তা ডাক্তারবাবু ভরিদ্রা খান না_তবে তিনি 

বাড়ী হইতে অন্তসমস্ত মসলার গুঁড়া ৪ পাঁচফোড়ন আনিরাছিলেন । 

পথে লাকুড়ি অবস্থ মনার্থ পাই নাই, «৫ পরসায় আমাদের পাক হইত | 

এক এক চটিতে অনেক ঘর আছে, ঘব্রের মালিক ভাড়া নেয় না, 

কেননা বদরীধাত্রীর কাছ ভইতে উহা গ্রভণ করা পাঁপ £ কিন্তু ভাভাক 

বরে থাকিতে হইলে ভাঙার দোকান হইতে জিনিৰ কিনিতে তইবে। 

এই জন্যও জিনিষের দর অনেকট। ধা হইয়া পড়ে । তবে প্রভোক 

যাত্রীকে, জল আনিবাঁর ভন্য ঘড়া এবং পাকের পাত্র না থাকিলে তাহা, 

দোকানদার বোগাইয়া থাকে । ইহার জন্ত পয়স! নিবে না। পাকের 

স্তানও উহ্ভারাই পরিষফার করাইয়া থাকে । 

পথে ১৩ মাইল অন্তরই চটি পাওয়া বায়। ঘরশুলি প্রীয়শঃ পণ- 

কুটীর ; কিন্ত বেখানে শীতের প্রকোপ কিছু বেশী, সেই সকল উচ্চতর 
ভূমিতে কাঠ পাথরের পাকা মোকামই বেণী এবং দোতালাগুভও পাওয়া 

যায়। জল প্রারশঃ ঝরণার | হবে নিক়্তর ভূমিতে নদীতেও যাওয়া বায় । 

প্রত্যেক চটিতেই একজন ভাঙ্গি নিবুক্ত আছে। যাত্রীরা ঝাড়ে ঝোড়ে 

শৌচকম্্ম করিয়া থাকে । প্রআজাব যত্র তত্র করিতেই দেখাযায়। ভাঙ্গির 

মাত্র ছইটি কার্য দেখা বায়। (১) চটির ১ ফাল পরিমাণ আগে ও 

পাছে এক একটী নিশান পুতিয়া রাখা ; এবং (২) কেহ এ ই নিশানের 

মধ্যে শৌচকর্খ করিলে তাহার কাছ হইতে পরিষ্করণার্থ পয়সা আদায় 

করা। আমরা এই লাল নিশানের নাম “ডিষ্টেপ্ট সিগ্নেল্্” রাখিয়াছিলাম 

পাহাড়ের বাকের ভিতর কোনও 'চটি দূর হইতে অনৃষ্ত থাকিলে নিশান 
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দেখিয়া চটির সন্ত! অবগত ওয়; বাইত এই নিশানের সীমার বহির্ভাগে 

াত্রীরা পথের কিনারায়, এমন কি, পথের মধ ও অপরিষ্কার করিয়া 

রাখিত--ভাক্ষি হাহা পরিষ্কার করা বাধ ভয় স্বীয় কত্ববা মলে 

করে না। 

সঙ্গী গোমস্তা ব্রাহ্মণ এবং কাণ্ডীপ্য়াল। দ্বার। রন্ধন কাধ্যের অনেক 

সম্ায়তা ভইত | চটির ঘর দেখা, চাউল প্রভৃতি কেনা, জল আনা 

ইত্যাদি কাধা গোমস্তা ঠাকুর করিতেন কাণ্তী ওয়ালা পোড়া বাসন ও 

চ্ছিষ্ট থালাবাটি মাজিত। এই সকল কাধোর জন্য উভয়কেই বিদায় 

কালে পুরস্কার দিতে হইয়াছিল । 

এঈ পাভাড়ে তামাক সিগারেট পাওয়া মার, কিন্ত পান পা ওয় যার লা । 

»য় দিবস বুধবার ২৮শে বৈশাখ, 

শনৈদপর্বত লঙ্ঘনঘ্। 

লক্ষ্মণ 'সালার় পর্যাটনের প্রথম রাজি অতিবাহিত করিয়া পরদিন 
সেখানেই ভাগীরঘথীতে অক্ষরা উতীরার জানাদি করিয়াছিলাম । পরে 
কিঞিত জলমোগ করিয়া বেলা ৮ ঘটিকার নমর পথ চলিতে আরস্ত 
করিলাম । প্ররুহ পঙ্গে সেই দিনই আমাদের ভিমালয় ভ্রমণ আরম 

হইল । পথ নদিও গরুর কি বোড়ার গাড়া চলিখার উপযুক্ত নয়, তথাপি 
ঠা শড়কই বটে। চৌড়া গড়ে ৪ ভাত, একদিকে পর্বতের গাত্র, 
ন্যদিকে ভাগীরথী ব। তদীয় উপনদী বিশেষের খাত অথবা তাদুশ কোন ও 
গাভ। যাভারা এইজপ পথে চলিতে অন্ভ্স্ত তাহাদের প্রথম প্রথম ভয় 

হইবার কথা । আমি চেরাপুর্ী হইয়া শিলঙ্গষে বনছবার পদব্রজে গিয়াছি, 

ঈছণ পথ সুতরাং কোনরূপ ভাতিপ্রদ হয় নাই । 
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প্রায় ১০ মাইল পথ চলিয়! পৌনে ১২টার সময় আমরা মোভন চটিতে 

পৌছিলাম। পথে ফুল-বাড়ী চটি। লক্ষণ “ঝোলা হইতে ৪1 মাইল: 
ও গুলর চটি (ফুলবাড়ী ভইভে ১॥ মাইল + পাইয়াছিলাম কিন্ক কুত্রাপি 

মবস্তান করা ভয় নাই: কেন না কান্ীওয়ালা আগেই চলিয়া গিরাছিল 

এবং তাহার মোহন চটিতে আমাদের জন্ত অপেক্ষ। করিবার কথা ছিল । 

নচেৎ রৌদ্র বড় খরতর হইয়া! উঠিয়াছিল ; তখন ভ্রমণ অতান্ত ক্রেশ কর 

হইয়া দাড়াইয়াছিল। রাস্তা ভালই ছিল । তথাপি পার্কতা পথ, কিছু 

না কিছু চড়াই উত্রাইঈ ( উঠা নামা ) আছেই । চড়াই উঠিতে গলদ্ঘন্ম 

হইতে দেখিয়া গোমস্তা বলিলেন, “বাবজী গরুড় ভগবান্কে ম্মরণ করুন 

ভগবান বলিযাছেন, বাঙ্ারা আমার দশনার্থ আসিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হয়, 

তাঙাদিগকে আমি গরুড় দ্বারা আমার নিকট আনয়ন করি।” গ্োমস্তা 
ঠাকুরের কথায় আমরা “গরুড় ভগবানকি জয়” ডাকিলান বটে কিন 
পক্ষিরাক্ত আসিলেন না । কথাটা কি বাস্তবিক মিথ্যা? তাহা নয় : 

এই গরুড় শরীরী বিচঙ্গম নঙ্তে কিন্ধ তপাপি নারারণের বান : হদয়ের 

ভক্তি বিশ্বাই সেই গরুড়, উত্তাই ভগবানের নিয়ত বসিবার স্থান । যখন 

পথ ক্লেশে শরীর ছব্লল ভয়, তখন মনের ভক্তি বিশ্বাসের বলেই আমাদিগকে 

াহার দিকে চালনা করিয়া লইয়া নায় । অপিচ উহা প্রকৃতই বিনভা- 

নন্দন, বিনতের আনন্দন : এবং ইহা? পবনাতিরেক বেগশালী, কেন নং মুভুভ্ভ 

মধ্যে মনকে মর্ভা ভইতে বৈকুগ্ধ লইয়া যায় । এইরূপ ভাবনায় বাস্তবিক 

পথ যেন অনেকটা সংক্ষিপ্ত উইয়া পড়িল । চটিতে আিরী দেখি, উউ? 

লোকে পরিপুণ্ণ,-বস্ততঃ ; আমরা একান্ত অসময়ে সেই স্থানে পন্ছিলাম । 

যাত্রীরা প্রত্তাষে পথ চলিভে আরম্ভ করিয়া বৌদ্রের তেজ খরতর ভইাতে 

না হইতে চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে । আবার রৌদ্র যখন একটু পড়িয়া 
আইসে তখন কিছুট| পথ চলিয়া রাত্রি যাপনের নিমিত্ত চটি বিশেষে আশ্রর 
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লাভ করে। আমরাও অন্তান্ত দিন তাহাই করিয়াছি । কাশডীওয়ালা 

বোঝা লইয়! যাত্রীদের সঙ্গে চলিতে পারে না, অনেক সময় পথে বিশ্রাম 

করিয়া কাঁটায় ২ এই জন্তই চলিবার অন্ততঃ অদ্ধ ঘণ্টা আগে উহাকে 

ছাড়িয়া দিতে হইত । অন্াবস্তক ছুই একখানি জিনিষ গোমস্তা ঠাকুরই, 

যিনি কদাপি আমাদের কাছ ছাড়া হন নাই, অস্রানবদনে বভন 

করিতেন । 

মোহন চটিতে আমরা ঘে একদল যাত্রীর নিকটে জায়গা লইয়াছিলাম, 
তাহাদের মধ্যে একটি পাঁচ মাসের শিশু ও একজন ৮১ বৎসরের বুদ্ধ ; 

ইহারা লক্ষৌ হইতে আসিয়াছে । বুদ্ধের এই ভতীর বার বদরী ঘাত্রাঁ_ 
খুব উৎসাহ । উহাদের দেখিয়া আমাদেরও মনে সাহস আসিল। 

চটিটি বেশ সমতল জমিতে অবস্থিত, নিকটে একটা না এ্রবহমানা, 

নাম হিরণাগন্থা । ওরফে হিউল )। ক্রোশ পরিমিত দুর্বন্তী উচ্চ পৰ্ধতের 

মধিবাসী ১১ জন ব্রাঙ্গণ আসিয়া এই নদীর মাভান্সা জঞাপক ছাপার গ্রন্থ 

তথা ব্দরীনাথ ৪ কেদারনাথের মাভাক্থগ্রন্থপাঠ ৪ ভিন্দী অনুবাদ 

শ্নাইয় বাত্রীদের নিকট হইতে কিছু কিছু দক্ষিণ গ্রহণ করিতে 

লাগিলেন । পাঠের ব্যাখা করার রীতিতে ব্রাঙ্গণ দিগকে মুদ্তিমান 

গ্রামোফোন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । বিশ্রান্ত বেগে পাঠাদি 

চলিতেছে বটে, কিন্তু যাহা বলা হইতেছে, দির অর্থ পাঠক স্বয়ং 

বুঝিয়াছেন কিন! সন্দেহ । পৌনে পাঁচটায় রৌদ্র পড়িলে আমর 

ঢটি ছাড়িয়া পথ চলিতে লাগিলাম । অনাতিপর জী পল দৈনিক 

এক বেলা মাত্র পথ চলে, কেন না উহারা বিশেষ সাবধান । কিন্তু এক 

বেলাতে ১০১৯ মাহল অতিক্রম করিত । যাহা হউক, এখান হইতে 

একটা বড় চড়াই আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইল; তাই মাত্র ৩। 

মাইল চলিপ্লাই প্রান্ম ৭টার সময় বিজনী চটিতে রাত্রি যাপনার্থ আশ্রয়: 
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গ্রহণ করিলাম । দোতলা একটা পাকা ঘরের উপরের ভলার় আমাদের 

জায়গা হইল । ডাক্তারবাবু কিঞ্িত দগ্ধ ও মিঠাই খাইলেন আমি গোমস্তার 

সাহাধো কিছু অন্ন পাক করিয়া খাইলাম । 

খুব ভোরে উঠিয়া সর্বাগ্রে কান্ডীওয়ালাকে বিদায় দিয়া পশ্চা প্রাতঃ 
কতা সারিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। 'এইদিন রাস্তা মন্থরগামী বাত্রী 

মনেককে পথে অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলাম। ডুইদল ঘাত্রী 
পূরম্পর দেখ। হইলে- বিশেষতঃ কাহাকেও ক্রান্তিষক্ত দেখিলেই- “জয় 

বদরী বিশাল লালাকি জয়” “জয় কেদারনাথ স্নামীকি জয়” “জর গরুড 

ভগবান কি জয়” বলিয়া জরধ্বনি উদিত ভয়। বাস্তবিক ইভাতে মনে 
বল ভরসা আসে । আবার ষখন দেখিলাম, বধীয়দী স্বীলোকেরা মাথার 

১০1১৫ দের মোট লইয়া পীরে বীরে পথ চলিতেছে, সখন দেখিলাম, 

কোন? কোনও যুবতী শিশুটিকে কোলে বাধিয়! চলিয়াছে_শিশ্ত 
কাদিলেহ পথ প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া স্তন্ট পান করাইতিছে-যখন দেখিলাম 

বাতাদি রোগ পীড়িত বাক্তিও বেদনায় অন্ফুটধবনি কবিতে করিতে 

আস্তে আস্তে গমন করিতেছেন এমন কি দু একটা অন্ধ অপরের 

হাত পরিয়' চলিতেছে, ভথন মনে হইজ, “যদি ইহার বদরীনাথের দশন 

$ঙ্গ 

শাভ করিতে সমর্থ হর, তবে সবল স্ুস্ককার় আমরা কি চাভার কুপায় 

নির্ষিদ্ে তদীয় পদপ্রান্তে পৌছিতে পারিব না £” 

প্রায় সকল ধাত্রীরই পায়ে জুতা আছে কিন্তু মাথায় ছাতা অতি কম 

নৃত্রীরই দেখিলাম । সংস্কতে একটা শ্লোক আছে, “রবির খরকিরণ সন্ত 
৪য়, সুর্যযাতপতপ্ত ধুলি নিতান্তই অসহা। কিয়দ্দ,র পথ চলিবার পর 

মামার জুতার সেলাই টুটিয়া গেল, অতএব কিয়ৎক্ষণ আমাকে নগ্রপদে 
চলিয়৷ ধুলি কন্করাদি-সম্কুল আতপতপ্ত পথের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে 

তইয়াছিল। অনাগতবিধাতা৷ ডাক্তারবাবু এই জন্ত ২১ যোড়া অতিরিক্ত 
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কেন্ভাসের জুতা সঙ্গে আনিয়াছিলেন-_কেনভাসই ভাল, শন্তাও হর, 
অথচ নূতনে পায়ে ফোস্কা পড়ে নী । যাহা হউক যঞ্তবিষা হইলেও আমি 
কিঞ্চিৎ পথক্লেশ অন্তভব পুব্বক কিছুটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব লাভ করিয়া 

মুচি না পাওয়া পর্যান্ত জুতা চলসই রাখিবার একটা উপায় উদ্ভাবন 

করিতে পারিয়াছিলাম। সকল চটিতে মুচি পাওয়া যায় না। আবার 

যে সকল মুচি পাওয়া যায় ইভারা প্রারশঃ নাগরাই জুতাই সিলাই করিতে 
জানে। আমরা. প্রাঙ্তে কুটি চটি (৩ মাইল) ও বান্দর চটি (৩মাইল ) 
অতিক্রম করিরা মভাদেব চটিতে (৩মাইল ) ১০্টার সময় পৌছিলাম । 

কোন্ চটিতে থাকিতে হইবে, তাহা আমারা পুর্ধেই গিক করিরা কাণ্ডী 
ওয়ালাকে বলিয়া দিতাম | এই বিষয়ে আমাদিগকে গোমস্তা ঠাকুর 

বা কাস্ডীগরালার উপরমাত্র নিভর করিতে হয় নাই । আমরা ভরিদ্বার 

তইতে হিন্দীভাষার লিখিত “ভ্রীবদরীনাথ কেদারনাথকে যাত্রাকা হাল” 

নানক একথানি পুস্তক * কিনিয়া আনিয়া ছিলাম। ইহা অযোধ্যা 

প্রদেশের কোনও বাক্তি নিজের ভ্রমণবু্তান্তচ্ছলে লিখিয়াছেন, লক্ষৌরু 

মোন্সী নেউল কিশোর প্রেস হইতে প্রকাশিত | এইখানি আমাদেল 

প্রধান পরিচালক ডিল। তবে প্র ব্যক্তি পাচ বৎনর পূর্বের বদবী 

গিরাছিলেন। তৎপরে অনেক নৃতন চটি ভইয়াছে, অনেক চটির স্থান 

পরিবন্কন-- তথা নাম পরিবত্তীনও হইয়াছে । আবার নৃতন পথও হইয়াছে | 

র₹. এতগ্বিযয়ক গ্রন্থ হিন্দীভাষায় আরও দেখিয়।ছি | গাড়োয়াল জেলার মন্দ 

প্রয়াগ নিবাসী পণ্িত মহেশানন্দ শন্ম। প্রকাশিত “কৈলাশ যাত্র। বা বদরিকাদাম 

পথ প্রদশিকণ এবং সিঞ্ধু প্রদেশের ভায়দরাবাদ নিবাসী ঢোলনমল শঠ প্রকাশিত 

“উত্তরাগঞ্ড ঘাত্র।” এপানে উদ্দেখ যোগ্য ভবে চটি ও পথের কিছু কিছু পরিবর্তন 

পশ্চাৎ দটিয়াছ্ে | নন্দপ্রয়াগে মৃতেশাননদ শন্মার নিকট পথের পরিচয়ের মানচিত্রও 

“পাওয়া ঘায়। 
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থেমন ফিরিবার সময় কাঠগোদামের পরিবর্তে এখন যাত্রীরা রামনগর 

আসিয়া বেলধরে | 

মভাদেব চটিতে মহাদেবের এক মন্দির আছে। তাহারই নিকটে 

“পার্ট আফিলও মাছে । সন্নিকটে ভাগীরণী প্রবাভিভা ; বেশ আরামে 

গান করিলাম । তৈল মধ্য মধো কিনিতে পাওয়া যায়, এবং তীর্থ 

সাত্রীর তেল মাথা নিষেধ ভইলেও “অটতৈলং সার্ষপং উৈলং” সপ্তাতে 

১১ দন ব্যবহার করিয়। শরীরটাকে মিগ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম । 

মহাদেব চটিতে মুচি ছিল--চন্ম সুত্র দ্বারা জুতা সেলাই করাতে আমার 

জুতাটিই মাটি ভইল। পরাহ্গ পাচটার সময় চটি হইতে রওয়ান। 

ইয়। পটার সময় দাঁদর চটিতে (৪ মাইল ) পৌছিয়। রাত্রির জন্য জায়গ। 
লইলাম । এই চটি বড় ছোট, জিনিষপত্র ও ভাল মিলে না| 

৪র্থ দিন শুক্রবার ৩০শে বৈশাখ 

ব্যাসচটি । 

"ভারে দাদর চটি ছাড়িয়া ২ মাইল গিয়া একটি স্ন্দর চটি দেখিলাম, 

শাম কাণ্ডি চটি। এখানে গোপালজীর মন্দির এবং একটি ভাসপাতাল আছে 

হতপরে প্রায় ৮টার সময় একটা লোহার পুল পার হইলাম । এইস্থানে 

ঢইটি পথ পাওয়া ধায় ; এক রাস্তা কাঠদোয়ার রেল ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে, 
মন্য রাস্তা বদরীনাথের । এখান হইতে বদরী ৯৩৩ মাইল । আধ মাইল 

মাগে ব্যাস চটি। কিন্ত মধ্যে একটি শিব মন্দিরের নিকট ব্যাস-গঙ্গ' 
৷ লাহ্ার উপর দিয়া পুল পার হইয়াছি) ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। 

এইস্কানকে ব্াসপ্রয়াগ বলে । আমর! এখানে জান তর্পণ করিয়া বাস 
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চটিতে গিয়া মধ্যাঙ্তুতা সম্পাদন করিলাম এই স্থানে একটি পোষ্ট 

মাফিস আছে। ৫টার সময় যখন চটি ছাড়িয়া আসি, তখন একটি 

মন্দির হইতে এক রাক্ষণ ডকিয়া বলিলেন, “এই বাসজীর মন্দির 

দশন করিয়া মান) গোমন্ত্ ঠাকুর-উহ্হা প্রকৃত ব্যাসের মন্দির নয়, 

এই কথা বলাতে তুই কনের মধো খুব এক পসলা গালি বর্ষণ হইয়া 

গেল! এই স্তান হইতে পাকদতীতে । কাড়ি পথে) অন্দূর গিয়াই 

প্রকৃত ব্যাস মন্দির পাইলাম | স্তানটি অতি মনোরম : মন্দিরটি ও প্রাচীন 

বলিয়াই বোধ হইল | মন্দির বাসের পুজ হইতে প্রপিভামত পধান্ত 

পাচ পুরুষেরই বিগ্রহ আাছে। এখান হইদত শড়কে চলিয়া ঝালত্র চটি 

. ৯ মাউল ) অতিক্রম কলিয়া উনরাশ্র চটিতে (২ মাউল ) রাত্রি যাপনাথ 
আবস্তিত ভইলাম 

৫ম দিন শনিবার ৩১নৈ বৈশাখ ১১১৭ 

জেবপ্রযাগ । 

এই দিন বৈশাখের শেষ দিন; দেবপ্রয়াগে লানাদি করিতে ভইবে--তাই 
াড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিলাম । এখন পর্বতের উচ্চাবচ পথ চলা আনেকটা 

অভান্ত ভইয়া গিয়াছে --সমান্ট চড়াই উাঠতে আর ভেমন গায়ে লাগে 

না। পথ ভালই ছিল । কিঞ্চিদিধিক দেড় ঘণ্টায় পাচ মাইল পথ চলিয়া 

দেবপ্রয়াগে ৮টার সময় পৌছিলাম। পথে অমরকোটে একটী ছোট 

চটি ছিল--স্থানটাতে অনেক ফলের গাছ দেখিলাম । এই স্থানটি ছেব- 
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প্রয়াগ নিবাসী পাশাদের অধিকৃত এবং এখান হইতেই ষাত্রী ধরার জন্য 

পাণ্ডাগণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন । দেব প্রয়াগের পাগ্ডাগণই বদরীর পাণ্ডা। 

আমাদের পাণ্ড (উমাশঙ্কর-শালিগ্রাম-চন্্র প্রসাদ) পূর্ব হইতেই ঠিক ছিলেন 

কেননা তাদেরই ভাগশঃ গোমস্তা আমাদের সক্ষে ছিলেন । “দ্েব- 

প্রয়াগ” অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গমনস্তান এই অলকানন্দারই তীরে 

বদরীনাথ পুরী। দেবপ্রয়াগ একটি সমুদ্ধ স্থান-__-অলকানন্দার উভয় 

তীরে অবস্থিত । এক পার ব্রিটিশ রাজাতুক্ত, অপর পার তিহরি রাজ্যের 

অধীন । ব্রিটিশ পারে একটি পোষ্ট আফিস আছ কিন্তু যেখানে ছুই 

নদীর সঙ্গম এবং দোকান পাট ও দেব মন্দিরাদি বর্তমান উভ1 তিছরি 

রাজ্যের অন্তনিবিষ্ট । একটি পুল পার হইয়া আমরা আমাদের পাগ্ডার 

নিকেতনে উপনীত হইলাম । যে ঘরে আমাদের বাসা হইল উহাতে 

অনেক সাচ্ছেব বিবির ছবি এবং পাশ্চাতা সভাতার অপর নানাবিধ 

উপকরণ দেখিলাম । দেবমুন্তির মধ্যে কেবল সপার্ষদ বদরীনাথের এক 
খানি রঞ্জিত ( এবং অতিরঞ্জিত ) ছবি দেখিলাম । 

চিত্রপট দেখিয়াই বুঝিলাম উহা কলিত--তবে বদরীনাথের অবয়ব 

সংস্থান এইরূপই হইবে, উহা ধারণা ভইল। উপরের হন্তদ্ধয়ে শঙ্খ ও 

পদ্ম নীচের হস্তদয় ধ্যানাবস্থার সথচক। মুষ্টিতে চক্র ও গদার অভাব 
দেখিয়া উতপ্রেক্ষা করিলাম যে অস্ত্র আইনের ভয়েই বুঝি নারার়ণও 

শঙ্খপদ্মমাত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তা বেশ কিন্তু ভঃখের বিষয় 

পঞ্মটির স্থলে চক্র হওয়াই নাকি ঠিক ছিল-_কেন, সে কথা পরে বলিব। 

উত্তরাখণ্ডের পঞ্চ প্রয়াগের মধো দেবপ্রয়াগই প্রথম পাওয়া বায়-তাঈ 

এখানে এমুণ্ডম” অবস্ত কর্তবা। দেবপ্রয়াগ, কত্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রস্কাগ, 

নন্দপ্রয়াগ ও বিষুঃপ্রয়াগ--এই পঞ্চ প্রয়াগ । প্রয়াগের ঘাটে পিগুদান 
তর্গশ এবং সতৈজস অগ্নজ লবস্ত্রাদি দান হয়। বাগে পাইলে পাগ্াজীরা 
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গোদানও করাইয়া থকেন। একটু গোবর হাতে দিয়া প্রয়াগ ঘাটের 

উপর সংস্কত মন্ত্র পড়াইয়া যজমানের অতর্কিতে গোদানের সংকল্প 

করাইয়া ফেলেন, তারপর তম্মূলা আদার করেন। আমাদের ভাতে 

গোবর দিবানাত্রই ব্যাপার বুঝিয়া উ্ভা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেই ₹ ১1০, ১০ 

মূলোর গো-দান করিয়া জানিয়া শুনিয়া! পুণোর পরিবর্তে অন্ত কিছু 

উপাঞ্জন করিতে উতৎস্তক হই নাই । 

ঘাটের উপরেই অনেকটা সিঁড়ি বাতিয়া রামচন্দ্রজীর মন্দিরে যাইতে 

হয়। মন্দির খুব উচ্চ ও বভুদিনের প্রাীন বোধ হইল । রামচন্দ্র সীতা 

ও লক্ষণের মুভি আছে । নিকটে অন্যান্ত দেবতার ও মন্দির আছে । 

দেবপ্রয়াগে আমাদের নাম ধামাদি পাগার খাতায় লিখিত হইল-- 

বদরীনাথের কাজ এখানেই সারিয়া ফেলা হইল; অগচ বদরী এখান ভইভে 

বরাবর গেলে ১৯৩ মাইল । 

ওক্ল দিন বিবার ১ল। জ্যৈন্ঠ 

বিল্বকেদাঁর | 

আমর) সেইদিন দেবপ্রয়াগেই রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন বদরীর পথ 

ধরিলাম । কেহ কেহ এখান তইতে তিহরি রাজধানীর অভিমুখে গঙ্গোত্তরী 

বমুলোত্বরী দর্শনার্থ রগনী হইল--উভারা সমগ্র কেদারথও্ড প্রদক্ষিণ 

কন্ষিবে। আমরা এখন অলকানন্দার কিনার! দিয়া যাইতে লাগিলাম । 

পাচ মাইল গিয়া রানীবাগ নামক চটিতে অলকানিন্দায় স্নান করিয়া কিঞ্িৎ 
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জলযোগ করিলাম, তৎপর আর মাইল চলিয়া রামপুর চটিতে মধ্যাক্ত 

কৃত সমাপন করিলাম । পরে প্রায় « টার সময় বাভির হইয়া বিল্বকেদার 

নামক স্থানে । ৭ মাইল ) ৭ টার সময় পৌছিলাম । চটির সমস্ত ঘরগুলি 

বাত্রিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কষ্টে কষ্টে একটি জানালাহীন অন্ধকার ছোট 

পাকা কুঠরী রাত্রিবাপনের নিমিত্ত পাওয়া গেল। সায়ংক্তা করিয়া 

বিন্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম । কেন কেহ এই স্থানটিকে ভিল্ল- 
কেদার বলে, কেন না, মহাদেব ভিল্প অর্থাৎ কিরাতরূপ ধারণ পুর্ববক 

এইখানে নাকি অজ্জুনের সঙ্গে ষ্দ্ধ করিরা তাহাকে তপস্তার ফলস্বরূপ 
পাঁঞুপত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন । 

এই রাত্রিতে প্রায় তটার সময় উঠিয়া আমরা ভেলির ধূমকেতু দেখিয়া 

ছিলাম-কি ভয়ানক লেজ--আকাশের পরিধির প্রায় এক চতুর্থাংশ 

ব্যাপিয়া দ্বিতীয় ছায়া পথের স্তার দেখা গিয়াছিল। পাভাড়ে দৃষ্টিরোধ 
হওয়ায় উহার অধোভাগন্থ তারকা আমরা দেখিতে পারি নাই । পুর্বে 

ক্ষুদ্রতর অবস্থার হবিদ্ারে সব্বপ্রথম উত্তার দশন পাই, তখন সম্পূর্থটাহ 

দেখিয়াছিলাম পশ্চাৎ কিছুদিন পরে পশ্চিমগগনে ২৩ দিন সন্ধার সময় 

ইহার সংক্ষিপ্ আকার দেখিয়াছিলাম । এই দিন হইতেই মাইল-স্টোন 

বিরল দর্শন ভইয়! পড়ে । 
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৭ম দিন সোমবার, ১রা' জৈ্ঠ 

ভ্রীনগর | 

প্রাতঃকালে বিল্বকেদার ছাড়িয়া হিন মাইল আসিয়া কমলেশ্বরের 

মন্দির পাইলাম । সেই স্তানে মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দশনান্তর আর ও 

মাইল খানিক চলিয়া বেলা ৮টায় জীনগর সহরে পৌছিলাম । জ্ীনগর 
একদিন খুব সমুদ্ধিম্পন্ন ছিল-_-সম্প্রতি নানা কারণে শ্রীহীন হইয়। 

পড়িয়াছে। স্থানটিতভে অনেকটা জমি সমতল | ঠা পুব্বে গাড়োয়াল 

রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই অংশ কালক্রমে ব্রিটিশ রাজোর অন্ততিক্ 

ভগুয়ার পরও উভাই প্রধান নগর ছিল। এক্ষণে ব্রিটিশ ভেডাকোয়াটার 

এই স্থান হইতে ৮মাইল দরবন্ভী পৌডীতে ভইয়াছে । শ্রীনগরে 
অনেকানেক পাকা মন্দির ছিল। কিন্ত ১৮৯৭ সালের ভূকম্প যেমন এই 

আসাম অঞ্চলের অনেকজায়গার সর্বনাশ করিয়াছে, সেইন্দপ ১৮৯৪ সালের 

মআাগঞ্ট মাসের এক দৈবী ঘটনা গাড়োয়ালের অনেক স্কানের, বিশেষতঃ 

শলীনগরের, ধংস সাধন করিয়াছে | শ্রীনগর ভইতে প্রীর ৫* মাইল উপরে 

বিরহি-গঙ্ষ। নামে অলকানন্দার একটি উপনদীর সঙগম-স্তান | এ সঙ্গমের ৫15 

মাইঈল:উক্তানে একট! পাভাড় ধ্বসিয়া পড়ায় ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে 

নদীর জলশোতঃ অবরুদ্ধ ভয় | ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট একটা নালা কাটিয়া 

জলশ্রোত: ক্রমশঃ নিঃসারিভ করা যায় কিনা, তক্ষন্ত বহুকাল চেষ্টা 

করিয়াছিলেন--কেন না অবরোধ স্থানে প্রচণ্ড জলরাশি স্ফীত ভইয়া 

জমিয়াছিল, উশ্তার চাপে সঙ্কসা পর্বত গাত্র ভেদ হইলে বির্হি গঙ্গা 

ও ভাগীরথীর তীরবর্তী স্থানের লোকদের বিষম ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। 

গবর্ণমেন্ট সেই নিমিত্ত নোটিস দিয়া অধিবাসীদিগকে নদীর তীর হইতে 
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অন্ততঃ ৯০০ ফিট সবিয়া। বাস করিতে আদেশ দেন। এব" পাভাঙ 

ভেদ হইলে তারযোগে নানাস্তানে সংবাদ দিবার জন্য এ স্তান পর্যন্ত 

টেলিগ্রাফ লাইন করা ভইয়াছিল। পাশাড়টা নিরেট পাষাণময় হওয়।এ 

গবর্ণমেন্টের নালা কাটিবার চেষ্টা বিফল ভয় । 

১৮৯৪ সালের ১৫শে অগষ্ট রাতি ছুই প্রভন্ের মময় সহসা প্রবল, 

বেগে জলরাশি নির্গত ভইরা ঢুকুল ভাসাইয়া চলিল--গবর্ণমেন্টের কৃত 
সাঁবপানতায় লোকের জীবন ও অস্তাবর সম্পর্ডি রক্ষী ভইল বটে, কিছ 

পাক; কাচি। মোকাম তাবৎ মনুন্জে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভইয়। ভাঁস্য়ী গেল-- 

শ্রীনগর 'একেবারে শ্রশানে পরিণত হইল । কেবল কমলেশ্বরের মন্দিন্ 

এই বিপ্রবের মধ্যে টিকিন়া লিল । 

শ্রীনগরে ডাক্তারখানা, টেলিগ্রাফ আফিম, থানা প্রশ্ততি মআছে। বাজারি 
নুতন গঠিত ভইলেও বেশ বড়, সমস্ত জিনিষই পাওয়া মায় । আম) 

এখানে কিছু সদা করিয়া 'এল” আ্লান ৪ জলযোগ করিয়া প্ুনরার প। 

চলিতে লাগিলাম ॥ ৫মাইল গিয়া শুকদেব টিতে মধ্যাঙ্গক্কতা সম্পাদন 

করিলাম । এ চটি বড় ছোট, একটি মাত্র দেকান। অপরাহে এখান 

হইতে ভট্ি চটি ( এ মাইল ! গিয়া সারণকালে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 

লাত্রিতে দোকানদ্াঙ্ের কুকুরটা অনবরত টাকার করিভেছিল। 

নিলাম নিকটে নাকি বাঘ আসিয়াছিল। পথে কোন বন্য জন্কল 

ভয়ের কথা এই প্রথম এবং এউ শেষ শুনা গেল । 
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৮ম দিন মঙ্গলবার এর! জোষ্ঠ 

রুদ্রপ্রয়াগ | 

এই পর্যান্ত গত দুই দিনের পথ বেশ ছিল এই দিন অনেক চড়াই 

উত্রাই পাইতে লাগিলাম। খাকর চটি (৩ মাইল) নরকুটী চট 

৩ মাইল । গোলাব বায় চটি (২1 মাহল্ । অতিক্রম করিয়া আনব 

-০্টার স্ময় রুদ্র-প্ররাগ পৌছিলান | এস্থানে মন্দাকিনী ৪ অলকাননদার 

সক্ষম ভইয়াছে । সঙ্গম স্থলে রুদ্রনাথ মভাদেবেল। মন্দিনে দাতিতে 

হালে বপরীনাথের পথ পরিভাাগ করিয়া লৌহ সেভতে অলকানন্দা পার 

হইঘা কেদারের পথে পড়িতে হনব | সঙ্গম স্থানের নিকটেই মাত্রিগণের 

নিমিভ্ত পন্মশালা ও চাট আছে। আমর। রুদ্র প্রয়াগে কান তপণ করিয়! 

নাদের দশন পুব্বক ভোজনাদি বা!পার সম্পাদন করিলাম এবং বদরীর 

পরণস্ততর শুড়ক পরিভাগ কির বেদারনাথের অপেক্ষাকৃত কঠিনতত্র 

গে অপরাড হইছে চলিতে লাগিলাদ 1 এখান হইছে কেদারনাথ ৪৫ 

মাইল, বদরীনাথ ৮৩ মাইল, এবং ভরিদ্ধার ৯৪ মাইল । 

কেদারের পথ কিঞ্চিহ অধ্রশস্ত ভওয়ায় এই পথে ভেড়া ও ছাগলের 

“পরনে মাল বোঝাই করিয়া লইয়া যায় । ঘোড়া বা গাধা মালবহনে নিযুক্ত 

হয় না। এক একটী বকৃরী ১০১৫ সের এমন কি ॥০ মণ পর্যাস্ত জিনিস 

নিত পারে । এই পথ মন্দাকিনীর কল-কল ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছে । 
তাহ মনে হইত নামটি “মন্দাকিনী” না হইয়া “কল্লোলিনী” হইলে শোভন 

»ই"হ | এই মন্দাকিনীর ভীরেই কেদারনাথের পুরী অবস্থিত। আমরা প্রায় 
৫। মাইল চলিয়া চতোলী-চটিতে রাত্রি যাপন করিলাম । এই পথ 
টকুতে চড়াই উতৎ্রাই বড় ছিল না। 
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হরিদ্বারে পাগ্চারা বলিয়াছিলেন যে এইবার বহুতর বাঙ্গালী ধাত্রী 

ব॥রীনারার়ণ দশনে গিয়াছে । এই দিন হইতেই তাহাদের দর্শন লা 

করিতে লাগিলাম । বাঙ্গালী যাত্রীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও বিধবা । 

উ্ভারা বেশ স্কুপ্টির সহিত চলিয়াছে--অকুতোভয়ে চটি 'ওয়ালা কাণ্ী 

ওয়াল! প্রভৃতির সঙ্গে আবশ্ঠক কারবার করিতেছে । উারা বে চটির 

যে অংশ অধিকার করে, তাহা উভাদের অবিরত গল্পকোলাভলে মুখরিত 

থাকিভ। আমরা চেষ্ট। করিয়া উহাদের নিকট ভইতে দুরে থাকি তাম- 

কেন ন!, রাতিতে উ্ভাদের গোলমালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইহ। আমাদের 

সঙ্ষের গোমস্তা ঠাকুর এক দিন বলিয়াছিলেন ““বাবুজী বন যাত্রীর সক্ষে 

চলিয়াছি ; কিন্থ মাপনাদের বাঙ্গালী স্ত্রী লোকেরা যেমন কোলাহল করে, 

তেমন আর কেহ করে না 1” আমি অবশ্য হিন্দৃস্থানী শ্রীলোক গুলিও যে 

বকবক করে, তাহা বলিষা আমাদের দেশের নারীগণের নিন্দাবাদটা 

সম্পূর্ণ গছিয়। নিতে অস্বীকৃতি দেখাইলাম | কিন্ত আমার বোধ হয় 

গোমস্তাজী অন্যায় বলেন নাই । আমরা বাবদূকের জাতি । উহাতে 

আমাদের মধ্যে দিগ্রিজয়ী বক্তা বহুল পরিমাণে জন্মিয়াছেন বলিয়া গৌরব 

করিতে পারি বটে ; কিন্তু আমার বোধ ভয়, বাক্-পটুতা বাঙ্গালীকে কনে 
অপটু করিয়াছে । 

নম দিন বুধবার ৪ঠ। জোস্ঠ 

অগস্ত্যমুনি ও চন্দ্রাপুরী | 

চতোলী চটি হইতে প্রাতঃকালে রোওয়ানা হইয়া ৬ মাইল পথ চলিয়া 

৮টার সময় অগস্ত্যমুনি ক্ষেত্রে পৌছিলাম। পথে বন্ধুরতী' খুবই কম। 
অগস্তামুনির স্থানে অনেকটা জায়গ! এত সমতল যে, উহা! জ্রীকেট বা পলো 
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খেলাইবার একটা জায়গা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এই স্থানে অগন্তামুনির 

আশ্রম ছিল বলিয়' প্রবাদ | ইভাতে বেশ সুন্দর দোকান ও অবস্থানের 

জায়গা ছিল। কিন্তু আমরা আরও কিছুদূর অগ্রমর হইব, মনে 

করিয়া ভাড়াভাড়ি এখানকার কাজ সারিয়া চলিয়া গেলাম । এখানে এক 
মন্দিরের মধো মুনিবরের বিশাল মৃত্তি স্থাপিত-_ আবার অস্ত্বশস্ত্রও আছে । 

এখানে এ তপস্বীকে কি জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে হইল, বুঝিলাম না। 

এই আশ্রম বোধ হয় অগন্তোর প্রথমাবস্থায় বা সাধন সনয়ের--নচেত 

তাহার আশ্রম বিন্ধাগিরির দক্ষিণ্বন্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে একটি 
পোর্ট আফিস আছে । 

অগন্তামুনি হইতে সোরী চটি ৬ মাইল: ভৎপরে চন্দাপুরীচটি » 

মাইল : এইখানে মধ্যাঙ্তর্লুতা করা গেল। এই চটিতে 'আদিবার পুর্বে 

সামান্ত একটা নরণার হ্তায় নদী ঢই খণ্ড কান্ঠের উপর দিয়া পার 

হইয়াছিলাম । এই বাবদ খেয়ার প্রসা দিতে ভইয়াছিল। এই পৰ্বানে 

আর কুত্রাপি শেয়ার পয়সা দে নাই । পয়সার জন্য পাটাদার ভানি 

গাড়াপীড়ি করে দেখিলাম ৷ এবং লোকের কাছ হইছে অন্তায়ন্ূপে বেশী 
পরসা আদায় কর! হইন্ডেছে, বলিয়া বিব্চেনা হইল | ভাই পার্রাদাবের 

সঙ্গে বেশ একটু তর্ক-বিতকও হইল । গবর্ণষেন্ট এখানে অনায়াসে পুল 
করির! দিতে পারেন | আশা করা যায়, সহ্বরউ এই অতর্কিত অন্গুবিধা 

টুকু দূর হইবেক। 

চক্ত্রাপুরী চটিতে ১।১টি দেবমন্দিরও মাছে । আমর! এই চটি ছাড়িয়া 

সায়াঙ্ছে রিরি চটিতে (৪ মাইল ) গিয়। রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলাম । 

এই স্থানে অলকানন্দার উপরে একটী লোহার সেতু আছে। ঢপারেই 

দোকান আছে। দোকানে অনেক জিনিষ পাশুগ্কা যায় । 
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১* দিন বৃহষ্পতিবার 

গুপ্তকাশী ও শোণিতপুর । 

বিরি চটি হইতে আমরা ভোরে রওয়ানা হইয়! কু চর্টি ( ৩ মাইল 

অনায়াসেই পৌছিলাম ; পরস্থ কুণ্ড চটি তইতে ৩ তিন মাইলের এক 

প্রকাণ্ড চড়াইয়ে উঠিয়া! অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া গুপ্তকাশী পৌছিলাম | 

কু'গ্ড চটি হইতে অপর দিকে আর একটি খাড়া চড়াই উঠিলে যে জনপদ 

পাওয়া যায় ইভার নাম শোণিতপুর। শোণিতপুর গুপ্তকাশী হইতে ৩ 

মাইল আন্দাজ পশ্চিমে । গুপ্তটকাশীর গ্ঠিক দক্ষিণে 'মন্দাকিনীর 

অপর পার্খে পর্ধতের উপর উধীমঠ ( ওরক্ষে 'গখীমঠ )। একটি পাখী 

গুপ্তকাশী হইতে উড়িয়৷ উধীমঠ গেলে বোধ হয় উভাকে পোয়া মাইল 

শ্াত্র পথ অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু শড়কের পথে মান্তষের যাইতে 

হলে চারি মাইল ঘুরিয়া বাইতে হয় । শোণিতপুর জনপদের মধ্যে বামন 
নামক একটি গ্রাম আছে-- প্রবাদ এই যে বাণান্তর এখানে বাস করিতেন 

এই জন্ত স্থানের এই নাম । উধীনঠের নামকরণ শস্বান্রসন্ধীনে জানা যায় 

যে বাণকন্া উষা এখানে দেবতারাধনা করিতেন- এই মঠের একতম 

মন্দিরে উদ, অনিরুদ্ধ, চিত্ররেখা, কুঞ্চ-বলরাম প্রস্থতির মূর্তি আছে। 

শোণিতপুর হরিবংশাদিতে প্রসিদ্ধ বাণ রাজায় রাজধানীর নাম। হিমা- 

লয়স্থ এই শোণিতপুরে নাকি বাণ ও অনিরুদ্ধের মন্দির আছে। আমর 

ত আসামের তেজপুরকেই শোণিতপুর বলিয়া সাহিত্য-জগতে ঘোষণা 

করিয়াছি, * কিন্থ এ যে এক প্রবল প্রতিদ্বন্বিপে আমাদের সিদ্ধান্তের 

বিরুদ্ধে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল ! বাণ শিবভক্ত ছিলেন_-শোণিতপুবে নাকি 

* গৌছাটি সাহিত্যান্ুশীলনী-সভাষ পঠিত শ্রীযুক্ত উদ্দেশচনী দে লিখিত “বাণ ও 
শোশিতপুর” ( মধ্যস্ভারত বৈশাখ ১৩১৬ ) দ্রষ্টব্য | 
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পঞ্চবন্ত, মহাদেবের একটি মন্দির আছে। বাণের প্রার্থনায় ঠাহার 

অধিকারে কাধা স্কাপিত হয় এবং এই শোণিতপুরের নিকটে একটি 

“গুপ্তকাশী” সশরীরে বিদামান | হায়, তবে কি আজ আমাদের আসাম- 

কে সাধের শোণিতপুরটি হিমালয়কে ছাড়িয়া দিতে হইবে % হিমালয়ের 

দাবী খুব প্রবল সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের দাবীর মাতব্বর সান্সী আছে 
সেই সাক্ষী নন্দি সংহিভার করেকখানি ছিন্নপত্র-যাহী মল্লিখিত আসাম 

ভ্রমণ ১ম প্রবন্ধে + আলোচিত হইয়াছে | উহা দ্বারা লৌহিত্য (ব্রহ্ষপুজ) 

উপতাকায় যে বাণের বসহি স্কান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রহীভ হয়| শোণিও 

পুরে কেদারের পা গ্তাগণের বাড়ী-অনেকে গুপ্ুকাশীতে আসির়। বাত্রী 
ধরেন । আমরা পুর্ব হইতেই শ্রীযুক্ত রুদ্রপ্রসাদ পাণ্ডা কর্তটক অধিকৃত 

ও গোমস্তার হস্তে গ্স্ত ছিলাম, অতএব আমাধিগকে লইয়া কোনও 

পাগাকে বান্তসমস্ত ভইতে অথবা একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিতে হইল 

না। বলা আবশ্তক যে গুপ্তকাশীতে কেদারনাথের পাণ্ডাদের অধিকার-- 

যেমন দেবপ্রয়াগে বদরীনাথের পা গাগণের | 
এখানে কাশীর সমস্ত আছেন-বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা গঙ্গা-মায় 

নণিকর্ণিকা। একটি প্রঅবণের ছুইটি মুখ গ্াকার মুখে যে ধারা 

পড়িতেছে উভার নাম নমুনা । বুষভকার মুখে মে ধারী পড়িতেছে 

উহার নাম গঙ্গা । গঙ্গা ও নমুনার ধারা যে কুণ্ডে পড়িতেছে উহ্ভার নাম 

মণিকর্ণিকাঁ। কুঞ্চের নিকটে একটি বৃহৎ মন্দির তদভান্তরে 

বিশ্বনাথ অন্নপুর্ণা এবং অন্তান্য কতিপয় দেবতার মূর্তি । হন্সিকটে পার্ক- 

তীর মন্দির এবং পঞ্চ পাগুবের মন্দির অবস্থিত। 'গুপ্ু কাশীতে গুপ্রদান 

করিতে হয়। নারিকেলের গোলার ভিতর সোণারূপা পুরিয়! উৎসর্গ 
শিপ পপির লগ এ শশী 

+ এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ পাত্রকায় (১৩১৭ সালের ১ম সংখ্যায়) প্রকাশিত 

হইয়াছে! ইহাও গৌহাটিস্থ বঙ্গসাহিত্যান্ুশীলনী সভায় পঠিত হই্য়াছিল। 
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করিয়া পাগ্ডাকে দিতে হয়। কিন্তু গোমস্তাই প্রারশঃ ইহা আত্মসাত 

করেন। 

গুপ্ত কাশী একটি ক্ষুদ্র সহরের স্যার স্থান । এখানে একটা পোর্ট আফিস্ 

আছে। ইনার উপর কেদারের পথে আর পোষ্ট আফিম্ নাই তাই কেদারনাথ 

নিবাসী কাহারও নামের চিঠিপত্র এই স্থান হইতেই পিয়ন প্রায় ৩০ মাইল 

গিয়া বিলি করিয়া পাকে । গুপ্তকাশী ভইতে বারাণসীতে একখানি 

চিঠি দিয়াছিলাম। উহা ১০ই জোন্ঠ (অর্থাৎ ষষ্ঠ দিনে ) তথায় পৌছিয়া- 

ছিল। এখানে নন্দপ্রয়াগের শীনুত মকেশানন্দ শন্মা প্রকাশিত কেদার- 

বদরী বিষয়ক নানা গ্রন্থ, চিত্র ও মান চিত্র বিক্রুয়ার্থ একটি দোকান 

আছে--মামরা কিছু চিত্র এবং একখানি মাহাম্ম্য গ্রন্থ কিনিয়া নিলাম | 

এই দিন একাদশী ছিল--অথচ গুপ্ত কাশীতে এক রাত্রি অবস্থান 
করিবার কথা 9 ছিল। কিন্তু অনিচ্ছাসত্বেও ঢইটি কারণে এই স্থান 

ছাড়িতে হইল--এক মাছির প্রবল উপদ্রব-_-অপর যাত্রীর ভয়ানক ভিড । 

এ স্থানে রৌদ্রের তেজ “তমন খরতর বোধ হইল না--তাই তিনটা 

বাজিতে ন! বাজিতেই বাভির তইয়া পড়িলাম। 

গুপ্তকাশী হইতে ১ মাইল ব্যবধানে নালা চটি । এস্কান হইতে এক 

রাস্তা উধীনঠ গিয়াছে, আর এক রাস্তা কেদারনাথ অভিমুখে চলিয়াছে । 

আমরা কেদারের রাস্তা ধরিয়। চলিলাম--কেদারের ফেরত যাত্রি- 

গণের অর্থাৎ কেদারনাথ দশন করিয়া বাহার! ব্দরী অভিমুখে যাইতেছে 

তাহাদের সঙ্গে এখন হইতে দেখা হইতে লাগিল। পরম্পর কাছে 

আসিলেই “জয় বদরী বিশাললালকি জয়” “জয় কেদারনাথ স্বামীকি জয়” 

বলিয়া অভার্থনা করিতে হইত | 

নাল! চটি হইতে নারায়ণ চটি ঢই মাইল-_এখানেও ২১টি দেবমন্দির 

দেখিলাম । নারায়ণ চটি হইতে আরও দুই মাইল উতরাই নামিয় বেবেঙ্গ 
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চটিতে রাত্রি যাপনের নিমিন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । এই চটির 'কাছ 

দিয়া একটি ঝরণ। প্রবাভিত এ ঝরণার মধ্যে চিত্র বসাইয়া ঘুর্ণিত অস্ত্রের 
সাভাষ্যে পাহাড়ীর। বেশ সুন্দর সুন্দর কাঠের বাটী প্রভৃতি নিশ্মীণ করে, 

মুলা ও বেশী নয়। এইরূপ আরও অনেক স্থানে দেখিয়াছি এবং কোন ৪ 

কোনও স্থলে এইরূপ “মিলে ময়দা পিষা ৪ হইয়া থাকে । 

একাদশ দিন শুক্রবার ৬ই জৈোষ্ঠ__ 

মহিষমদ্দিনী | 

উপবাসে € পথশ্রমে এবং কিছুটা শীত অনুভব হওয়াতে শধ্াত্যাগে 

একটু বিলম্ব ভইল | যাভা হউক, তথাপি ছয়টার পুব্বেই চটি হইতে 
নির্গত হইলাম । পথ অনেকট' চড়াই ছিল। ভিন মাইল গিয়া মহিম- 

মঙ্দিনীর একটি ক্ষ মন্দির দণিতে পাইলাম । এই মন্দিরের প্রাঙ্গণের 

একদেশে একটা দোলানা ছিল, যাত্রীরা ইভার উপর উঠিয়া “দোল” খায় 

এবং পয়সা দেয় । আমরাও মভিষমদ্দিনীকে প্রণাম করিয়। এক 'একবার 

দোলায় চড়িলাম। তৎপর এক মাইল গিয়া ৮টার সময় এক চটি পা 

লাম ; নাম কাটা চটি। নাম বাহাই হউক না কেন চটিটী ভালই-_ 

আনেক জিনিষও মিলে। তখন বেলা ৮টা মাত্র হইলেও মাধ্যাঙ্তিক 

আহারার্থ এখানেই অবস্তান করিলাম । এখান হইতে ত্রিনগা নারায়ণ 

১৩ মাইল । ইচ্ছা ছিল এী দিনই সেই স্থানে চলিয়া যাই; তাই টার 

বওয়ান! হইয়া পড়িলাম। কিন্তু খন ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়' 

ব্রামপুর চটিতে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা ৪1টা হইলেও ক্লান্তি 

বোধহেতু এস্থানেই রাত্রি যাপনার্থ থাকিয়া গেলাম। পথে ফাটা হইতে 
এক মাইল পর ধরান্্র নামক এক ছোট চটি এবং আর এক মাইল অস্তর 
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অপর একটি চটি দেখিয়াছিলাম। রামপুর চটিটা বেশ অনেকগুলি 

দোকান। কিন্তু উভয় দিক্ হইতে যাত্রী আসাতে গৃহ গুলি বেশ জনপু্ণ 
হইয়াছিল । 

এক দল বাঙ্গালী বাত্রী আমাদের এক ঘরেই আশ্রয় লাভ করিল। 

একটা অন্নবয়ন্থী বিধবা স্ত্রীলোক কাদিতে কাদিতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় 

ইহাদের সঙ্গে মিলিলেন । অন্তসন্ধানে জানা গেল যে, উহার বৃদ্ধা জননী 

কেদার হইতেই জর নিয়া নামিয়াছিলেন, তিনি 'চটির ঢুই মাইল দূরে 

নশ্বর সংসার পরিতাাগ করিয়া কৈলাসে গমন করিয়াছেন । আমরা পথি- 

মধো রোগী ঢই একটা দেখিয়াছি, কিন্থ মরণের সংবাদ মার পাই নাই । 

দ্বাদশদিন ৭ জোয্ঠ শনিবার 

ত্রিধুগীনারায়ণ । 

রামপুর চটি হইতে দুই মাইল পথ চলিয়া একটা কাঠের পুল পাওয়। 

বায়। সেই স্থান হইতে ছুইটী ব্ৰাস্তা গিয়াছে--এক কেদারনাথের পথ, 
অপর ত্রিষুগী নারায়ণের পথ। ত্রিুগী নারায়ণ এই স্তান হইতে ৩ মাইল * 

কিন্তু অনেকটা চড়াই । খুব উচ্চ একটা চড়াই উঠিয়া অঙ্গ পথে একটা 

দেবমন্দির পাওয়া ঘায় এবং এখানে অনেক স্ভাকড়।” বাধা দেখা যায়। 

এ স্থানের দেবতার নাম শাকস্তরী-বাত্রীরা প্রণামী চড়াইয়া 

পরিহিত বস্ত্র এক টুক্রা ছি'ড়িয়া উপহার দিয়া যায়। শাকস্তরী-_হুগার 
রূপান্তর, ইহার উল্লেখ চণ্ডীতেও আছে। ত্রিষুগী নারায়ণের পুরীতে 

বৃক্ষাদির অভাব হইলেও পথে অনেক বৃক্ষলতা! দেখিতে পাইলাম । বেলা! 

৮॥টার সময় ত্রিধুগী নারায়ণে পৌছিলাম। 
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ব্রিষুগী নারায়ণে অনেক ঘর পাগ্ড বাস করেন। ইভাদের সঙ্গে 

কেদারনাথের বা বদরী নারায়ণের কোনও সম্পর্ক নাই । বে কেদারের 

মোহান্ত বা রাওল সাহেবকে ইহারা সকলেই মানা করিয়া গাকেন। 

এই স্থানে না কি, হর্পার্ধতীর বিবাহ হইয়াছিল উদ্বান্ত ক্রিয়াকালে যে 

ভোমাগ্রি প্রজ্জলিত হউরাছিল, নারারণের মন্দিরের সন্মুথে 'একটী কুগুমধ্যে 

ভাহা আক্তিও ইন্ধন দ্বারা পরিরক্ষিত হইতেছে । মন্দিরস্থ নারায়ণ 

ভা ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগ ইভার সাক্ষী স্বরূপ রতিয়াছেন--তাই নাম 

ত্রিষুগী নারায়ণ। নারায়ণের মৃ্ডি ধাতৃনিশ্মিত, দক্ষিণে লক্্মী মু্ডি। মন্দিরের 

বাহিরে বরহ্গা, কত, বিষুণ ও সরন্বতী কুণ্ড মাছে । ত্রহ্গা ও রুদ্র কুণ্ডে স্নান, 

বিঞ্ুকুুগু মাক্জন এবং সরন্বতী কুগুড ভর্পণ করিতে হয়। সরন্থতী কুণ্ডের 
উপরে একটা শিলা আছে। ই্াাতে গোদান করিবার জন্য পাগগারা 

উপদেশ দিয়া থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণে অনেক দেবত! আছেন । মন্দিরের 

মধ্যে ভোমকুণ্ডে হবনার্থ কিঞ্চিৎ দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্বক ললাটে 

ভন্মরেখ। গ্রচ্ণ করিতে হয় এবং জালাইবার জন্য কান্ঠের মূলা দিতে ভয় | 

ডাক্তার বাবুর এক বন্ধু এখানে পুর্বে আসিয়াছিলেন। শাহার পাণ্ডা 

তোতারাম রূপরামকেই আমরা বৃত করিলাম । লোকটা ভাল, বিশেষ 

পাড়াপীড়ি না করিয়া যদচ্জালন্ধ দক্গিণায় সুফল দিয়া আশীর্বাদ 

করিলেন । 

এই ধামে এক রাত্রি বাস করা উচিত, বিবেচনা করিয়া এদিন আর 

পথ চলিলাম না । গঙ্গোন্তরী হইতে বাত্রীর! কিরূপ পথে এখানে আইসে, 
দেখিবার জন্য সেই দিকে বেড়াইতে গেলাম। পথের কোনও চিঙ্ত 

পাইলাম না। সারাপথ যি এইরূপই হয় তবে ইহা যে অতিশয় ডগম 

হইবে, তৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই । 
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। ব্লয়োদশ দিন ৮ই জ্যেষ্ট রবিবার--- 

গৌরীকুশ্ু। 

এখান হইতে ক্রমশ পাহাড় আরোহণ করিয়া শাকম্রীর অন্ন নিগে 

“ভন্ন পথে চলিরা আসিরা সোমপ্রর়াগে উপস্তিত ভইলাম । সোম প্ররাগ 

ত্রিযুগী ভইতে ২ মাইল এবং সেই পুব্ব দিনকার কাঠের পুল হইতে 5 
মাইল হইবে । পামগঙ্গা ও মন্দ্রাকিনী ই ভিন্ন দিক্ ভষ্গাতে প্রবাহিভ 
হইয়া এখানে মিলিত ভইয়াছে | ইহা যদিও পঞ্চপ্রয়াগের অন্তডূ্তি 

নহে, তথাপি পুণ্যমলিল-সঙ্গম বলির; মন্ুূপেক্ণীয়। আমরা তাই এই 
স্লানে সান ৪ তপ্পণ করিলাম! জল ভয়ানক শীতল, ভাত প। যেন জড়; 
ইত ভহইয়া বায়। এখান হইতে কেদারনাথ পশান্তু ক্রমশঃ চড়াই । আম! 
১ মাইল আন্দাজ উঠিয়া মুগুকাটা গণেশ দশন করিলাম । এখান 

5ভতে আরও ১ মাইল উদ্ধে গোরীকুণ্ড। এই স্থানে পাব্বতী ক্নান 
করিতেছিলেন, গণেশ ছাররক্ষক নিধুক্ত ছিলেন । এমন সময়ে মভাঁদেব 

হথায় আদিলে গণেশ বাধা দিলেন, তাই শিব কনক ক্রোধভরে তাহার 

নুগুচ্ছেদ ভর়। তার পর পাব্বহীর অনেক অনুনয়ে উরাবনের মুণ্ড 

আনিয়া গণেশের স্বন্ধে স্থাপন করা ভইয়াছিল। 

আমরা সাড়ে দশটার সময় গৌরীকুণ্ডে পৌছির়া প্রথমতঃ তথাকার 
একটি শাতলকুণ্ডে স্নান করিলাম, তৎপর একটি তগ্তকুণ্ডে নাক্জন 
মাত্র করিলাম । জল এত গরম যে হাত দিলে যেন পুড়িয়া যায়। কিন্তু 
সাহস করিয়া কুণ্ডে নামিয়া পড়িলেই হয়, তখন আর তেমন তগ্ত 
লাগে না । মানান্তে হর-পার্ধতীর মন্দিরে গিয়া দেবতাদর্শন করিলাম ॥ 
স্থানে অনেকখুলি দোকান আছে, থাকিবার ঘর গুলিও বেশ। 

তু) 



৩১ বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ 

এখান হইতে রামবাড়ী চটি ৪ মাইল এবং তথা হইাতে কেদারনাগ * 

মাইল মাত্র : তাই তদ্দিনেই কেদারনাথ যাইতে মনঃস্থ করিয়া আমরা ১) 

টার সময় বাহির ভইয়া পড়িলাম। গৌরীকুণ্ড হইতেই চড়াই আরস্ 

ভইল। পথ ক্রমশঃ বড় খারাপ পাইতে আরম্ভ করিলাম । স্থানে স্থানে ১। 

ভাত উই হাত মাত্র না আবার কোন কোন স্তানে ঠিক খাড়। 
উসিতে হইরাছে । আমার বোধ হয়, কেদার-বদরীর পথে বামবাড়ীব 

এই রাস্তার ম্যায় দুর্গম পণ আর নাই | উই এক স্তলে রাস্তার কিয়াদংশ! 

ধ্বসিয়া পড়িয়া গিয়াছে । বরক্ষশাখা দ্বারা হাভা। “রিফ”” করা হইয়াছে । 

অত সন্থপণে শব সকল জায়গায় চলিতে ভইঘ়াছ্িল। এইরূপ স্বানেকাণ্থি 

» স্বাপান ওয়ালারাগ আরোভীদিগকে নামাইয়া ভাত ধরিয়া চালাইয়' 

1 যার । অদ্ধপথে এক উৈরহবর মন্দিল আছে । সেখানেও চীরবন্ 

নর ভয় : জি জন্য টৈরতবর লাম “চীরপটা” ভৈরব । 

১॥ টার সয় রামবাড়ী পৌছিলাম বড় ক্রান্তি বোধ হইল মেঘদ্বার! 

চারিদিক অন্ধকারাতুত থাকায় সার*কালের ন্যা বোধ ভাতে লাগিল | 

এতও অন্ুভত হইল, ভাই কেদারের দিকে কয়েক পদ চলিয়াও সে দিন 

কার মত এই চটিতেই থাকিয়! গেলাম । ফলতঃ মেইদিন সাহস করি! 

চলিলে9 পথশ্রছে ও শ্াতে বিষন কষ্ট পাইতাম | ফল কিছুই বিশেষ হই 
না। কেন না, হো কৃ পর্যন্ত যে কোনও স্থানে অবস্থান করিলেই 
কেদারনাণ পরীতে বাসকরার দললাভ হইরা থাকে । যাত্রীরা এইরূপেই 

কেদারে ত্রিরাতর বাদ করিরা থাকে | শীত খুব বেগা ; একটি পুরু কহ্ছলও 

শত নিবারণকল্পে অপ্রচর বোধ হইল | 

চে কপ 





শ্ীশ্রীকেদারনাথের মন্দির 
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চতুর্দশ দিন সোমবার ৯ই জোন. 

শ্রীকেদারনাথ | 

প্রত্যুষে উঠিলেও শীতের জন্ত রো ওয়ানা হইতে একটু বিলম্ব হইল! 
এই দিনের পণ কম ঢগম নয়-ক্রমাগত কেবল চড়াই । ভিন মাইল 

পর এক দেবতা স্থান পাগরা ধার, তথা ভইচ৩ত চড়াই উত্রাত অপেক্ষার হ 

কম কির়দ্দ ল গেলেই কেদারনাণের শীমন্দির নেত্রগোচর হইয়া থাকে, 

তখন প্রাণে বে অপূর্ব ভাবের আবেশ ভয়, ভাভা বর্ণনাতীত । পাঠক ই 

মহাদেবের মন্দিরের চিত্র দেখুন । বল" আবশ্যক "নে গাড়োয়োলের 

প্রার দেবমন্দিবেরই গঠন-প্রাণালী এইরূপ । 

এখান হহতে জমি বেশ সমতল : অন্ধ মাইল গিঝা পুলে মন্লাকিন" 
পার হইরা পুপীতে প্রবেশ করিলাম ভথন বেলা ৮॥ট। প্রান । পুরীটি 
ছোট হইলে? বাত্রিগণের কোলাহলে এবং নিকটস্ত মন্দাকিনীও ভতৎস- 

চরী ওদ্ধগঙ্গার জলপ্রপাতের গভীর গজ্জনে সতত মুখরিত | আমর" 

যাইবানাত্রই পাগ্াব ছেলে আনিয়া আমাদের শক্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন । 

তীর্থস্কান প্রাপ্িগাত পার্ধণ করিতে হয় । কিন্তু পুরোভিত কোথায় * 

আ'সরা মন্দাকিনীতে ম্লান তপণ করিরা পাব্বণের অধম অন্ুুকল্প ভোজ্যদান 

--তাও বথামতি নিজেবাই বাঁকা বুড়িয়া সম্পাদন করিলাম | ততৎপরে 

পুরীর উত্তর প্রান্তে শ্রীমন্দিরে মহাদেবের দরশনার্থ চলিলাম । মন্দিরটি 
ত বিশাল এবং বন্ধ প্রাচীন । এ দেশে প্রবাদ যে, পাগুবগণ দ্বাপরে 

ইভা শিন্মীণ করিয়াছিলেন । এখন সংস্কারার্থ রাওল সাভেব চাদ। ভুলিতে- 

ছেন। মন্দিরের মধ্যে প্রথমবার ঢুকিতে দ্বাররক্ষককে সামান্য কিছু 

দিতে হয়। মহাদেবের আকৃতি লিঙ্গের স্যার নহে ১ প্রায় ২। হাত উচ্চ 
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স্ক্ষাগ্র এক প্রকাওড প্রস্তর ; উত্তর দক্ষিণে লম্বা প্রার ৪৫ ভাত : পুর্বব- 

পশ্চিমে মধা ভাগের বেধ প্রায় ১ হাত হঈবে। চারিদিক বীধান, উভয় 

দিকে একটি নালা কাটা মাছে । ভিতরে ভিড় হইলে ও যাত্রীর! সকলেই 
কেদারের অন্চন। স্বতস্তে সম্পাদন করিতে পারে । এখানে লেশট উপহার 

দিতে হয়। আমরা এক খণ্ড নূতন কাপড় তদর্থ আনিয়াছিলাম। ঘ্বত দিয়া 

মহাদেবের গাত্র লেপন করিয়া ঘাত্রীরা সব্বশবীর দ্বারা মহাদেবকে আলিঙ্গন 

করিরা থাকে 1 বাত্রিগণ প্রাণ ভরিয়া দরুন ম্পশন পুজন মাজ্জন ও 

আলিঙ্গন করিয়। মন্দির মধ্যেই প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে । তবে এই সকল 

কাজ সত্তর সারিতে হয় এবং এক সঙ্ধ্রে অনেককে করিতে ভয়। 

কেদারে বিল্বপত্র চডাইতে হইলে পুব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া উহা 
মানিতে ভর । কেদারে ৪০ মাইলের ভিতর কোনও বলগাছ দেখিয়াছি 

বলিয়া মনে ভর ন: 1 কেদরের ঘাত্রিগণ অনন্তের মত ভানার বা লোহার 

বলয় গুপ্তকাশা প্রভৃতি স্তান হইতে কিনিরা আনিয়া উহা কেদারের 

গাত্রে স্পশ করাইয়া ধারণ করিরা থাকে | 

(কদারের মন্দিরের সন্ুখের ( দক্ষিণের । খাঞ্িমর্ধাৎ জগমোহনে 

নেক দেবত! আছেন ! আবার মন্দিরের আশে পাশেও অনেক দেবস্তান 

আছে। অমুতকুণও্ড উদককুণ্ড ভংসকুণ্ত ৪ রেতঃকুঙ্ আছে। ই গুলিতে 

অন্ততঃ মাক্জন করিতে ভর । উদককুণ্ডে বছবার নানা রকমে আচমন 

করিতে হয় | এইরূপ দশনাদি সমাপন করিয়া তীর্থে অবশ্ত কর্তব্য ব্রাহ্মণ ও 

সন্নাসী ভোজন করান তইল। হালুইকরের দোকান ভইতে খাগ্ছাদ্রব্য 

সন্দেশ পুরী মার তরকারী কিনিতে ভইল। জনপ্রতি ॥০১1৮ করিয়া 

বায় লাগিল। আমরা তৎপর রন্ধন পূর্বক মাভার করিলাম । সন্ধ্যার 

সময় কেদারের আরতি দেখিলাম । বেশা আড়ম্বর নাই। 

বড় শীত। ঘরে আগুন না জালিয়া থাকা বায় না । অথচ কান্ঠ 
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বড় ছর্মলা। প্রথান্-সারে পাগ্ডাকেই যাত্রীর কাষ্ঠ যোগাইতে হয়। 
নচেৎ মহা অসুবিধা হইত ! পাগ্ডাপুভ্র আমাকে গায়ে দিবার জন্ত এক- 

খানি কম্বলও দিয়াছিলেন। এইখানে ঘরগুলি পাকা ; কবাটের বন্দোবস্ত 

আছে। 

গ্ুপ্তকাশীতে ক্রীতগ্রন্থ হইতে কেদারমাহাম্সা পাঠ করিলাম । ইহ" 

নাকি স্কন্দপুরাণের অন্তগত কেদারথ ও নামক ২৫০০০ শ্নোকাআ্মক প্রবন্ধ 

হইতে সংগৃভীভ, ইহাতে চীরবাসা ভৈরব, গৌরীকু গু, ম্বগুকাটা গণেশ 
অবস্থান প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায় । 

আমরা রাত্রিতে ঘরে আগুন জলিয়া শুইলাম, তথাপি বিষম শীত! 

এখানে কেহ এক রাত্রির বেশী বাস করে না, গৌরীকুণ্ড ও রামবাড়ীতে 
সহ কোনরপে ত্রিরাত্র বাস করিয়া থাকে । 

কেদারনাণ পুরীর পশ্চিমে মন্দ্াকিনী; উত্তরে ও পুর্বে উচ্চ 

বরফময় পব্বতশঙ্গ : দক্ষিণে খানিকটা ময়দান। উত্তরের পর্বতের 

দিকে স্বর্গারোভণ মহ্তাপথ ও.ডগুপথ নিপ্েশিত হইয়া থাকে | সেখানে যাওয়' 

আমাদের পক্ষে ঢুঃসাধা, বরফ ভাঙ্গিয়া উঠিতে ভয় । পুর্ব পর্বতের দিকে 

ভৈরবঝম্প, উহ হইতে ঝীপ দিয়া নাকি পৃর্ধে অনেকে দেভ্তী? 

করিত। এখন অবশ্যই ইভা নিষিদ্ধ । মন্দাকিনীর উৎপত্তিস্থল উত্তর, 

স্থিত পর্বতশৃঙ্গের উত্তরে ভীমতাল নামক স্থানে । 

কেদারের আশে পাশে নীল, রক্ত; পত নানা বণের পুষ্প ভূইচাপার 

নায় প্রশ্কুটিত রহিয়াছে । এই খতুতে বৃষ্টির জলে এই গুলির উত্তুব হয়: 
কেদারের উপরে পর্বতের মধ্যে একজাতীয় কমলফুল শ্রাবণমাসে ফুটিয়। 
থাঁক। ইহা কেদারকে উপহার দেওয়া হয়। তক্তিমান ধনী যাত্রীর: 

পাণ্ডার হাতে এ ফুল সংগ্রহ করিয়া মহাদেবের উপর চড়াইবার জন্য 

বনু টাকা দিয়া আইসেন। 
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পাণ্ডাপুজ সুফল দিবার সময়ে আমাদিগকে গতবর্ষের আহ্গৃত এক 

একটি কমল ফুল দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পাপড়ি শু ও বর্ণহীন হইলেও 

পন্মেরই স্তায় বোধ হইল। গভকেশরের চতুঃপার্শে আরও দশটি ছোট 
ছোট গর্ভকেশর, নাল অকক্ষশ কিন্ত শুষ্কাবস্থায় কঠিন। যাহা ভউক, 

“ন পব্বতাগ্রে নলিনী প্ররোহতি”” এই কবি-বাকা এখানে বার্থ ভইয়াছে। 

এখানে সফল লইতে বেশী পীড়াপীড়ি হইল না। শন্পবযস্ক বালক 

বিধায়ই বোধ হয় তেমনটা হয় নাই | 

সপ পা 

পঞ্চদশ দিন মঙ্গলবার ১০ জোষ্তি,__ 

প্রত্যাবর্তনে অন্রস্থতা | 

এই দিনও আমরা মহাদেবের দশনার্থ মন্দিরে গ্িয়াছিলাম। গাতের 

প্রকোপে ডাক্তার বাবু আর স্নান করেন নাই । আমাকেও সাবধান 

হইতে বলিরাছিলেন । যেস্তানে মন্দাকিনীতে অপর ছুইধারা দুই দিকৃ 

হইতে পড়িরা ত্রিবেণীর স্থ্টি হইয়াছে, আমি ই খানে পাকাঘাট হইতে 

অল্প বাবধানে গিয়া ক্ান-তর্পণ করিলাম । ইহাতে অনেকক্ষণ শরীরটাতে 

ঠাগু। লাগিরাছিল । আবার জুতার ঘর্ষণে তই পায়েই ফোস্কা। পড়িয়া ঘা 

হইয়াছিল । শরীরটা সুতরাং সে দিন বড় ভাল ছিল না। 

যাহা হউক, ১২ টার সময় আহারাদি করিয়! আমরা কেদারপুরী 
হইতে কিরির! চলিলাম। পথ প্রার়শঃ উত্রা হওয়াতে বেশ দ্রুতগতিতেই 

চলিতে লাগিলাম। কিন্ত রামবাড়ী ছাড়িবার অল্প পরেই শরীরে মা অবসাদ 
এবং পায়ে বেদনা বোধ ভইতে লাগিল । সন্ধ্যার সময় কোন ওমতে গোরী 
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কুণ্ডে শিয়া এক জনাকীণ অন্ধকারময় কোঠার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুইয়। 

পড়িলাম । ডাক্তার বাবু আনার জর হইয়াছে দেখিয়া কিছু ভোমি ৪পাাথিক 

উধপের বাবস্থা করিলেন । ইমধপত্র এমন কি সাগো মিছরি পর্ষান্ত 
াভার সঙ্গে ছিল । 

গৌরীকুণ্ডে সে দিন ভারি ভিড় । একেই বাভারাতে বাভ্রীরা এখানে 

অবন্তান করে বলিয়া প্রারশঃ চটিতে লোকের ভিড় থাকে । হার উপর 

গাড়োরালের ডিপুটি কিশনর সাহেব এবং কেদারনাথের সেবক রাওল 

সাভেব কেদারে বাইনেছেন : এবং রাত্রিবাসের জন্ত সেইখানে দলবলে 

আাডডা করিয়াছেন । ভাল ভাল ঘর গুলি উচ্ভাদেরই লোক ভাড়া করিয়াছে 

এবং ভাভাদের দ্বার। অধিক, তাই স্থানের একান্ত অভাব। 

রাণ্ল দাভেব সম্বন্গে এখানে কিছু বলা আবন্তক। বদরীনাপ 

এবং কেদারনাথের বাভারা মোভান্ত তাহাদিগকে রাওল সাহেব বলে | 

"দবভার সম্পন্তির ভক্কাবধান ৪ পুজাদি পরিচালন ইহাদের কাজ । 

হারকেশ্বরেব মোহাছের গ্ায় ত ভারা ও রাজার ভালে থাকেন । 

রাওল সাতেন ঢুই জনের মধো কেহই সন্রাদী নভেন, শথাপি 

উভয়েই অবিবাহিত | সাধারণ লোকে তাহাদিগকে জঙ্গম সম্প্রদায় 

হুক্ত বলে--কিন্ছ উাহারা নাকি তা নন। উভয়েই সদাচারী ব্রাঙ্গণ। 

উভয়েরই নিজোগ তিহরীর রাজা কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া থাকে । 

কিল মনোনয়ন অন্যত্র বেরপে ভইয়া থাকে এখানেও সেইকজপেই হয় । 

বক্টমান চেলাদিগের প্রধানই ভবিষধাতের মোহান্ত। কেদারের 

লাওল সাছেবের আবাস উবীমঠ ; এবং বদরীর রাওল সাহেবের 

সাম জোশীমঠ । কেদার ও বদরীর মন্দির খন শীতের ছয়মাস বন্ধ 

াকে; তখন তাহাদের পুজাচ্চনা উধীমঠ ও জোশীমঠে হইয়া থাকে__ 

সেখানে ভাঙ্গাদের পুজাগ্রহণের প্রতিনিধিবিগ্রত মাছেন। রাওল 
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[েবেরা গ্রীষ্মকালে মন্দির খুলিলে কেদারনাথও ব্দরীনাথের পুরীতে 

রঃ 1 থাকেন । বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ অক্ষয় ভতীয়ার় বদরীনাথের 

নন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত ভইয়া ছয় মাস খোলা থাকে 1 কেদারনাথের কোন ? 

নিদিষ্ট ভাবিখ বোধ হয় নাই | তবে এই বংসর অক্ষয় ততীয়ার পূর্ব বন্ত 

কৃষ্ণ; দ্বাদশীতে নাকি কেদার-মন্দিরের দ্বার উদঘাটিত ভইয়াছিল। 

মোড় দিন ব্ধবার ১১ ক্ৈষ্-- 

কাগ্ডি পর্ব | 

প্রাতঃকালে ডাক্তার বাবু বলিহলন, জব নাই । কিন্তু আমি ঢর্বলন। 

অনুভব করিতেছিলাম । বাম পায়ের গোড়ালিে যে ঘা ছিল সে স্কানট। 

এক ফোড়ার আকার ধারণ করিয়াছিল । স্ুৃহন্রা আমার পক্ষে ভাটিয়। 

শর চলা অসম্ভব । পরাধশ হইল, অন্ত: 'এই বেলা কাণ্ডি করিয়। 

চলা যাউক। মামি “আতুরে নিয়নোনান্তি” ভাখিয়া এক কাণ্ডি ঠিক 

করিয়া ভদারোহণে রোগয়ানা হইলাম 1 কা্ডিঠিক করিতে বিশেষ বেগ 

তে ভইর়াছিল। দেহ দেখিয়া কেহ বহন করিতে সাহস। হয় 

নাই! যাভ! ৪ মূলা কিঞ্চিৎ বেশী লাগিল। রামপুর পর্যান্ত ৫ 

মাইল যাইতে বাহকাকে অনুন্ত ২০বার পণে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল হ 

এব* ২ঘপ্টার পথ ৫ ঘণ্টার গিয়াছিল । 
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কাণ্ড চড়! এক বিড়ম্বন! | খাসিয়াদের থাবায় যেমন উপাধানে মাথাটি 

রাখিরা পাদানিতে পা দিয় সুখে শুইয়া থাকা বায় -এখানে সেরূপ নয় । 

কাণ্ডির উপরের সীম! গ্রীবার নীচে থাকে, পা-9 কুঞ্চিত করির' 
পাদানিতে পা দিতে ভয়। কখনও বা পা ঝুলাইয়াই রাখিতে ভয়। 

আরোহীকে কখন কখন কাগ্ডির সঙ্গে রজ্জ, দ্বারা দুবদ্ধ ভঈতে হয় 
নচেং চড়াই উঠিতে পড়িয়া যাওয়ার সমন্ভাবনী । আমি যদিও বীধা পড়ি 

নাই ভগাপি বাড় হেট করিয়া পা তখানি এক প্রকার শূন্যে গুটাইয়া কন 

ক্ষণ বসা যায় » ফল্তঃ পায়ে ভাঁটিয়া পথ চলা কাণ্ড চড়ী অপেক্ষা শতগুণ 

আারামদায়ক | ঝাপানেও 'একবার উাঠিয়! মজা দেখিবার ইচ্ছা ছিল : 

কিন ভাতা পার্রি নাই । ভবে ইভা মুক্তকগে বলিতে পারা যায় যে, 

চারিদিক যণেচ্ছ দেখিয়া শুনিয়। স্বাধীনভাবে চলা বসায় যে একটা স্কট 

'আছে-_ঝাপান ব' কাণ্ডি আরোহীর সেটা ভইবার যো! নাই | “সব্বং পরবশং 

দ্ুখম্ সর্বমাস্মবশং স্থৎ 1” জীর্ণ পীড়িত বা! বিকলের কথা স্বতস্ । 
রামপুর এগারটার সময় পৌছিলাম। সে স্থানে ডাক্তার বাবু সাঞ্ে 

পা দ্রিলেন। অনেক পূ নিগত হওরার পায়ে আরাম বোপ ভইল। 

ভীনগর হইতে রোপবসাল কান্ভাসের জুন্ঠা কিনিয়া আনিয়াছিলাম-_- 
ওহী পায়ে দির প্রায় তিনটার সময় রামপুর চটি হইতে পদব্রজে রোওযর়ন 

ভইলাম। সেখান হইতে ৬ মাইল ফাট! চটিতে গিয়া রাত্রি বাপনাথ 

একটা দোভালার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম | রাত্রিতে ছুধ কাটি পথা পাই- 

লাম--শরীর বেশ ছিল। 
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সপ্তদশ দিন বৃহস্পতিবার ১২ই জৈযোষ্ট-- 

কালীমঠ ও উষ্ীমঠ। 

আসিবার সমর “গামস্তাজীর মুখে প্রনঙ্গক্রমে কালীমঠের নান শুনি । 

নারায়ণ চটি ও বেবেঙ্গ চটির মধাস্থলে একটি ফীড়ি পণ, পূর্বদিকে কালী 

মঠ পধান্ত গিরাছে- ভাভাও দেখিয়া আমি । ভতদবধি সঙ্কল ভইল, ফিলিবার 

সমর কালীমঠে মায়ের স্থান দেখিয়া াইব 1 আজ সেই রাস্তায় যাইব-- 

শীত ও অনেকটা কম--তাই সত্বরান্তষ্ঠানে চটি হইতে নিত ভইলাম | ৭টার 

সমর বেবেক্ষ পৌছিয়া প্রা ৮টার সমর সেই ফীড়ি ধরিলাম। পথে এক 

প্রকার ফুল গাছ ভইতৈ আনিয়া পড়িয়া বভিয়াছে--দেখিলাঘ ঠিক গৈএর 

মত। ভথন কালিদাসের “লই “অবাকিরন্ বাললতাঃ প্রস্থনৈঃ আচার, 

লাজৈরিবপোরকন্তাঃ। এই শ্োকাদ্ স্বতিপথে উদিত ভইল। 

আমর! শড়ক ছাড়িয়া ফড়িপচ্থ ১ মাইল উতরাই নামিরা মন্দাকিনার 

উপর দিয়া জনৈক ব্রহ্মচারি-নিশ্িত কাঠের পুল পার ভইরা আধ মাইল 

আন্দাজ চড়াই উঠিলাম- ভার পর আর প্রায় তিন পোয়া মাইল চলিয়া 

কালীমাঠে উপস্থিত হইলান | 

কালীমঠে অনেক গুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। যাত্রী থাকিবার 

জন্য এক ধম্মশালাও আছে । কিন্ত দোকান-পাটের অভাব । নিকটে 
গান সেখানে গেলে চাউল অট! কিছু কিছু মিলিবার সম্ভব। আমরা 

এক বেলার খাদ্য সঙ্গে নিয়া চলিয়াডি-_পৃজারী ঠাকুরদের কাছ হষঈতে 

কিছু কাঠ নিলাম, ইভাতেই আমাদের চলিয়া গেল। কালীমঠ কাজী- 

এঙ্গানায়ী নদীর হীরে । স্থানটি বড় সুন্দর, শুপঙ্কা করিবার উপধুক্ত স্তান। 

'কন্ু তঃখের বিধয় বাত্রীরা এই স্তানে কেহ আসে না। 
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এ স্থানে নানা দেবতা আছেন । ভৈরবের মন্দিরে বলি হইয়। থাকে-_- 

তচ্চিহ্ন স্বরূপ মন্দিরের বিভাগে ভত পশুর শুঙ্গ রক্ষিত হইয়াছে । প্রাঙ্গ- 

ণের মধ্যভাগে রক্তবন্ত্র নিন্দিত একখণ্ড চন্দ্রতাপের নীচে দেবীর পীঠ__ 

উষ্ভা প্রস্তর দ্বারা ঢাকা । কুষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে মাত্র ঢাকনি সরাইয়! পুজ। 
হইয়া থাকে, কিন্তু কেহই ইহা দেখিতে পায় না। অপর মন্দিরগুলির 

মপো মহালক্গমী, মহাসরস্ব ঠা, হরগৌরী প্রভৃতির মুন্তি আছে। সৌভাগ্য 
ক্রমে আমার কাছে চণ্ডী ছিল, তাত নিজেই পাঠ করিলাম | 

আমরা পুজা-পাঠাদি সারিয়া মধ্যান্ছভোজন সমাপনান্তে এস্তান 

হউতে উষীমঠের দিকে রওয়ানা হইলাম কালীষঠের ৬ মাইল দূরে কোট, 

মভেম্বর এবং কালীগঙ্গার অপর পারে পুর্বের পাহাড়ের উচ্চশিখরদেশে 

কালীশিলা আছেন। আমাদের সমর সংক্ষেপ, দেখিয়া আসিতে 

পারিলাম না। এ স্থানে নাকি চণ্ডযুণ্ড বধ হইয়াছিল। 

আমরা মন্দাকিনীর পুল পধান্ত পুব্বপণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এক নৃতন 

রাস্তা পরৰিয়্া নালা .চটিতে আসিলাম- এর স্থান ভহাতে উধীমঠের রাস্ত! 

গুপ্ুকাশীর রাস্তা হইসে বিচ্ছিন্ন ভঈরাছে | 

নালা হইতে অদ্ধেক রাস্তা উত্রাই নামিয়! মন্দাকিনীর পুল গর 

কইর়। অপরাদ্ধ চড়াই উঠিতে হয় । কেদারনাথ জইাতে উষীমঠ ৩২ মাইল 

কিন্ছ কালীমঠ বাতয়াতে আমাদিগকে প্রায় ও মাইল পথ অধিক চলি 

হইয়াছিল । 

উষ্ধীমঠ এখানকার তীর্থ গুলির ভেডকোয়াটার । কালীমঠ, কেদার, 

গুপ্তকাশী, প্রভৃতি সকলের উপরেই উধীমঠের রাওল সাহেবের আধিপত্য 

আছে। জারগাটিতে থানা, পোষ্টআফিস, হাসপাতাল এবং অনেকগুলি 

এদাকাঁন পাঠ আছে । দোকানে আবশ্যক সমস্তই কিনিতে পাওয়া যায় । 

আমরা অপরাহে ৫টার সময এখানে পৌছি। সায়াহ্ে আরতির 
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সমর এখানে দশন করিতে গেলাম । প্রধান মন্দিরে--ওকারনাথ মা, 

দেবের লিঙ্গমূত্তি, তাহার পশ্চাতে মান্ধাতা। মভারাজের প্রতিমৃত্তি। এই 

স্কানে নাকি মান্ধাতাও তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই 

মন্দির সম্মখের খণ্ডে কেদারনাথ প্রতততি অনেকের মৃত্তি বিরাজমান । 

মন্দিরের সংলগ্র মপর এক দালানে ও অনেক দেবদেবী আছেন-__একটী ঘরে 

পঞ্চপাগুব এবং দৌপদীর মূত্তি বন্তমান। এই ঘরের এক প্রকোন্ঠে 
কেদারনাথের গদী আছে-এখানে কেদারের এক মুন্তি আছেন, শীতের 

ছয়মাসকাল কেদারের পুজা ইনিই গ্রহণ করেন। অগ্যর্দিকের এক বড় 
প্রকোষ্ঠে আনেক গুলি শিবলিঙ্গ দেখিলাম । এই প্রকোষ্ঠের পার্খে এক 

ক্ষদ্রতর কুঠরীতে অনিরুদ্ধ, উষা, কৃষ্ণ, বলরাম, প্রভার, চিত্রলেখ। প্রড়তির 

অভি দেখিলাম । 

অষ্টাদশদিন শুক্রবার ১৩ই জৈষ্ঠ-- 

বুষ্টিতে ভিজা । 

প্রাতঃঠকালে পুনর্ধার দেবমন্দির ও দেবভাদিগকে ভাল করিরা দেখিয়া 

লইলান | একখানি চিঠি কাশীর ঠিকানার লিখিলাম-৫ম দিনে, ১৭উ 

জৈোষ্ঠ উভ1 শগায় পৌছিয়াছিল। উধীমঠ তইতে লালসাঙ্গা (ওরফে 

চমৌলি ) ২৫ মাইল--প্রখানে হরিদ্বার--বদরীর পথ পাওয়া যাইবে । 

আমর! বাহির হইয়া কিয়দ্দর গেলেই শোণিতপুর উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্ 
হইল | এতদ্বিষয়ে পুর্বে আলোচন। করিয়াছি । 

মাইল তিনেক চলিয়! গণেশ চটি এবং তথা হতে প্রায় এক মাইল 
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উৎরাই নামিয়া দুগী চটি পাইলাম। নিকটে একটি নদী-_উহী পুলে 

পার ভইলে চড়াই আরম্ভ হইল । চড়াই ৪ মাইল উঠিয়া পোখী চটিভে 

মরাক্ু-কৃত্য-সম্পাদনার্থ বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম । 

আমরা আহারাদি সমাপনান্তে প্রস্তানের উদ্যোগ করিতেছি, এমন 

সময় মেঘাড়ম্বর করিয়া অক্পস্থল্ল বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল। আমরা 

কিয়তক্ষণ অপেক্ষা করিলাম-_কিন্ত বেল প্রার ৩ টা হইল, তখন :অপেক্গা। 

করা বৃথা মনে করিরা বুষ্টির মধোই বাতির ভইরা পড়িলাম । কাপ্ডিতে 

আমাদের মাল পত্র না ভিজিবার জন্য অয়েলক্রণ দ্বারা ঢাকিরা দেওয়া 

হইগাছিল। কিন্তু বাতির হইবার অবাবভিত পরেই বুষ্টিপাতে আমরা 

নিজে সম্পূর্ণ ভিজির! গেলাম--পথ ও চড়াই, আবার বুষ্টিতে পিচ্ছিল ভইয়! 

হষ্টরা পড়িয়াছিল। অতএব সাবধানে চলিতে ভইয়াছিল। পথে প্রা 

এক এক মাইল অস্থর চটি পাইলাম-কিন্থ আমাদের সঙ্কল্প ছিল, ৩ মাইল 

চলির1 চৌপটা চটিতে পৌছিতেই হইবে--কেন নং, এ চটি হইতে আসল 

রাস্তা ছাড়িয়া তৃঙ্গনাথ-পর্বতশিখর আরোহণ করিতে হইবে । আমাদের 

সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল, প্রায় ৫॥ টার সমর চৌপ্টাবব পৌছিলাম। তখন বৃষ্টিও 

থামিয়া গিয়াছিল। চৌপটায় ই দিন জেলার সিবিল্ সাজ্জন সাহেব 

অবস্তান করিতেছিলেন--তছপলক্ষেও অনেক লোকের সমাগম দেখ। গেল। 

সার! যে দিন কুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারের পথে আসি, সেই দিন তু 

নাথের জনৈক পাগার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় । তিনি তীহার নাম--গুণানন্দ 

রূপরাম-_ বলিয়া দেন এবং তুঙ্গনাথের পর্বতের পাদদেশে পথিমধ্যে আমা- 

হর সঠিভ সাক্ষাৎ হইবে, এ কথাও বলিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় 

এই যে, আমরা গিয়া দেখি; মেই গুণানন্দ পাগডাজী চৌপটার 

চটিতে যাত্রি-সংগ্রহার্থ বিরাজমান। তাহার সঙায়তার আমরা 

একটি ভাল স্থানই পাইলাম এবং তিনিই ঘত্ব করিয়া অগ্নির বাবস্থাদি 
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করিয়া আমাদের পরিহিত বস্ত্রাদি শুকাইবার, তথা আমাদের শীত নিব 

রণের ব্যবস্কা করিয়া! দেন। আমর! আর কোনও দিন পথে এইরূপ ত্রদ্দশ! 

ভোগ করি নাউ । আমার মনে হইয়াছিল যে, আবার বুঝি শরীর অস্সস্থ 

হউরা পড়িবে । কিন্তু ভগবতকপার তাহা ভয় নাই । বরং অগ্নি ভাপে 

শরীরে একটু স্কৃর্তিরই সঞ্চার তইল--_রাত্রিতে দধ-রুটি খাইয়া পরদিন 

চড়াই উঠিবার জন্য কিঞ্চিৎ বলসঞ্চয় করিয়া নিলাম--কেন না, তক্ষ- 
নাথের চড়াইর ভয়ে অধিকাংশ যাত্রী সেখানে না গিয়া এই স্কান হইতেই 

উদ্দেশে মভাদেবকে প্রণাম করিয়। বদরীর পথে চলিয়া বায় । 

উন্বি*শ্ দিবস, «“নিবাল, ১৪ জোষ্ঠ, 

তুঙ্গনাথ | 

প্রাতঃকালে পাগাঠাকুরের সঙ্গে আহরা জ্রমশহ তনাথেত চড়াই পথ 

চলিত লাগিলাণ | অঙ্গেক পথ নিতান্ত কঠিন নয় £ বিশেষ ক্লান্তি বোধ 

হইল না। কিন্তু অপরাদ্ধ উঠিভে বহুবার বিশাম করিতে হইল । আশ্চ- 

ধ্যের বিষয় এই যে এত ক্লান্তিতে ও ঘম্ম ভঈল নাঁ-শীতের নিমিত্ত বোধ 

ভয় এই ঘল্মীভাব। তিন মাইল চড়াইয়ের পর ত্ুঙক্ষনাথের রুহৎ মন্দিরের 

স্গীপে উপস্তিত ভইলাম। এ স্থান হইতে পাণ্ডাজী “ক বদরী” “এ 
কেদার"” ইত্তাদি বলিয়া বরফ-মগুত পর্বত-শুঙ্গ গুলি দেখাইতে লাগিলেন! 

ফলতঃ তুঙ্গনাথ হইতে চতু্দিকে হিমালয়ের বিশাল দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, 

পর্ব তারোহণ-ক্লেশ সার্থক হইল। 

তুঙ্গনাথের মন্দিরের অন্পদূরেই আকাশগঞঙ্গা । এখানে একটি অগভ্ভীর 
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কুণ্ডমাধো ফোটা ফোঁটা ভইয়'-যেন পাহাড় চুয়াইয়া--জল পড়িতেছে, 

তাহাতেউ যাত্রীরা ম্লান তর্পণ করিয়া থাকে । আমার বড় শীত করিতে 
ছিল, তাই ভয়ে জল গরম করাইয়! ম্লান করিলাম । কুঢগু মার্গন ও 

তর্পণ মাত্র করিলাম। 

ত২পরে ভুঙ্গনাথের দশন ৪ স্পশন করিলাম । যেমন পঞ্চগ্রয়াগ 

[তমনি পঞ্চকেদার এবৎ চা আছেন । তুঙ্গনাথ পঞ্চ-কেদারের 

একতম | স্বরণ কেদারনাথ অবশা প্রথন নর । দ্বিতীয় মদমকেশ্বর ব 

মধামেশ্বর, কালীমঠ হইয়া বাইতে হয়| ভভীর এই কুঙ্গনাগ : চতুথ 

রুদ্রনাগ, লালসাঙ্গায় পৌছিবার ৮৯ মাইল পূর্বের এক ফাঁড়ি পথে ১০1৯৬ 
মাইল যাইতে হর়। ৫ম কল্লেশ্বব, লালসাঙ্গা ৪ বদরীর প্রায় অদ্ধপগে 

স্কিত কুমার চটি হইতে ফীড়িপথে মাইল 51৪ বাইতে ভয় 

পঞ্চ-বদরী সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শবে স্বয়ং নিযা ১ম: 

»য় পাগুকেশ্ররস্থিত যোগবদরী ; ভভীর জোশীমঠে নুসিতত বদরী , চতুর্থ 
বুদ্ধবদরী (নাম সম্বন্ধে মহডেদ ) প্রাশুক্ত কুমার চটির নিকটে। ৫ম 

কেহ বালে আদিবদরী, কেভ বলে ভবিষ্যবদরী | ভবিবাবদগী -জোশীমঃ 
ভইতে নীতিপানের শড়কে ৮ মাইল যাইতে তর । আদিবদরীর স্থান মৈল 

চোৌড়ির পথে পাওয়া যাইবে । 

পঞ্চকেদারমূধা কেদারনাথ এবং তুঙ্গনাগউ মাত্র দেখিতে পারিয়াছি | 

কিন্তু পঞ্চবদরীমাধো বৃদ্ধ-বদরী এব* ভবিষাবদরী ভিন্ন আর সমস্তই দর্শন 

করিতে পারিয়াছিলাম। 
তুঙ্গনাথের নিকেতনে অন্ত কেদারগণেরও প্রতিনিধি আছেন । এবং 

মন্দিরের মধো ও চত্বরে গণেশ, ভৈরব, পার্বতী প্রভৃতি নানা দেবতা 

আছেন । মন্দির মধো শঙ্করাচার্যা এবং ব্যাসদেবেরও মূত্তি দেখা যায়। 

আমরা দশনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া পাগার কাছ হইতে সুফল গ্রহণ- 
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পূর্বক তুঙ্গনাথের উভভ,্গ পব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম । এ 

অবতরণ ব্যাপার আরোহণ ভইতেও কঠিন, খাড়া উত্রাই খুব সন্থর্পণে 

নামিতে হয়_তিন মাইল আন্দাজ নামিয়া ভীমগোড়া চটিতে পৌছিতে 

দেড় ঘণ্টা লাগিয়াছিল। 
তুঙ্গনাথের পাণ্ডাগণের প্রকান্তিক বাত্রেই বাত্রিগণের কেহ কেহ সেই 

স্টানে যায়। উহারা একথানি ভিজিট-বভি খুলিয়া ইংরাজীঅভিজ্ঞ বাত্রী 

দ্বারা চড়াই-উতরাই যে তেমন কষ্টকর নহে, ইহার সার্টিফিকেট লিখাইয়া। 

লইয়াছেন-আমাদের কাছেও তাহ) চাহিয়াছিলেন ; কিন্ক মামরা এইরূপ 

লিখিতে রাজি হহ নাই । যাহা ভউক, এইরূপ পাণ্ডা সব্বত্র থাকিলে 

আমরা পঞ্চকেদার ও পঞ্চবদরীর আরও ঢই এক স্থান হয়ত দেখিতে 

পারিভাম-কালীমঠ প্রক্ততিতেও বাত্রিগণ অবস্ত বাইত | ফলতঃ দিও 

কান কোনও বিষনে পাগাদের উপর লোকে বীতশ্রদ্ধ ভইয়া থাকে, 
তথাপি পাগ্ডাগণের বঙ্ছে তীর্থের যে শ্রাবুদ্ধি ভয়, তাহাতে সন্দেত নাই । 

চৌপটা। চটি অর্থাৎ যে চটি হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, ভাঙ্গা ভইভে 

মগোড়া চটি হইয়া লালসাঙ্গার শড়কে আসিতে প্রার ছুই মাইলের 

ঢড়াই । পুর দিনের প্রার্ধ চড়াই এ স্থানে শেষ ভঈল | 

আনরা চটিতে কষ্টেন্ছ্রে এক দোকানের প্রাস্থভাগে আশ্রয় গ্রহণ 

করিলাম । ইনার অধিকাংশ স্তানই এক “শেঠজী” সপরিজ্ন দখল 

করিয়াছিলেন । মডেল শেঠজী প্রৌঢবয়ঙ্ক মাড়োয়ারী স্বয়ং ঝাপানে 

5ড়িয়া চলেন, সঙ্গে বলোক--ন্ত্রীলোকই অধিক--উহারা প্রান 

সকলেই পদব্রজে চলিয়াছে। তিনি কোনও চাটতে উপস্থিত হলে কে 

ষ্ঠাাকে পাইবে- এই জন্য দোকানদারগণের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্ছিত। 

আরস্ত ভর । কেন না, কেবল যে তিনি স্ব্লবলের নিমিন্ত দোকানিদারের 

আটা, ঘি, দাইল প্রচুর পরিমাণে শ্রভণ করিবেন, এমন নহে-চটিতে যত 

% 

ঘ্ 
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সাধু প্রভৃতি নিঃসম্বল বাক্তি পাকিবে, সকলকেই শেঠজী ভোজন দিবেন 1 

তদর্থেও দোকানের বহু মাল কাটিয়া যায়। পল্লীতে ভদ্রবেশধারী 

খাত্রীমাত্রকেই এদোশে “শেঠজী” বলিয়া! সম্ভাষণ করে-_ আমরাও “শেঠজী” 

উপাধি লাভ করিয়াছিলাম। শেঠজীদের এইরূপ অন্ুকম্পা ব্যতীত 

সাধু সন্গ্যামী বা নিঃস্ব যাত্রীদের উপকারার্থ স্থানে স্থানে ধন্মশালায় সদ- 
রতের ব্যবস্থা আছে। মহাত্মা “কালী কমলী ওয়ালার” প্রতিষ্ঠিত ঈদৃশ 
ধর্াশালা প্রায় সমস্ত প্রধান স্থানেই রহিয়াছে । 

নিঃস্ব যাত্রীরা অপরাপর মাত্রীদের কাছ হইতে ও অর্থ বা খাদাদ্রব্য 

ভিক্ষা করিয়। থাকে । এ দেশে অপর ভিক্ষুক ও অনেক পাওয়া বায় | 

"পপের মপো অনেকে ভিক্ষার নিমিত্ত বসিয়া থাকে । কোনও গ্রীনের 

নিকট দিয়া গেলে লে মেয়েরা পয়লা চাহিবে- অধিক বয়স্ক 

স্ীপুরুষেরা অন্ততঃ কই তাগা ( অর্থাৎ কুচী সুতা) দিয়া মাইতে বলিবে । 

এই জন্য পাই, আধপরসা, পকেটে রাখিতে হয়, অনেকে সুই-তাগাও 

দনার্ঁ সঙ্গে লইয়া আইসে। 

অপরাহ্ধে পৃর্বের দিনের স্ায় মেখাড়ম্বর হইল বটে, কিস্তু বর্ষণ 

তেমন হইল না। আমরা ৩টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং প্রায় 

২ মাইল উত্রাই পথ চলিয়া জঙ্গল চটিতে উপস্থিত হইলাম । তখন অল্প 

অল্প করিয়া! বর্ষণ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ 

কোন অস্থবিধা হয় দাই । আমরা আরও ৩ মাইল উত্রাই পথ অতিজ্ঞন 

করিয়া মগুলচটিতে গিয়া রাত্রি যাপন করিলাম । মগণ্ডলচটি অনেকটা 

সমভূমি দেখিলাম। ইঙ্তারই সন্গিধানে চতুর্থ কেদার কুদ্রনাথ যাইবাবু, 

ফাঁড়ি পথ। শ্রী পথের কিয়দ,র গেলেই অননুয়ার মন্দির পাওয়া যায়। 
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বিংশ্দিন ১৫ই জোচ্ত রবিবার 

গোপেশ্বর ও পিপুলকুঠি | 

ভোরে উঠিয়া আমরা মগুলচটি ছাড়িয়া! 'অবন্ধুর পথে চলিতে 

লাগিলাম। এই স্থান তইতে গোপেশ্বর প্রায় ছয় মাইল; কিন্কু ইহার 

মধো অনেকগুলি চটি পাইলাম ।! গোপেশ্বর চটিতে আমরা অল্পক্ষণমাত্র 

ছিলাম ; নিকটে বৈতরণী নামক একটি প্রতশ্রবণ আছে, এ স্থানে স্লানতপণ 

করিলাম 1 তহসন্নিকটে ছোট ছোট ৩৪টি দেব মন্দির আছে। তত্রতা 

দেবতা দশন পৃর্বক গোপেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলাম । মন্দিরটি বেশ 

বড় এব পুরাভন বলিয়াই বোধ হইল । মন্দিরের প্রাঙ্গণে এবং ভিতরে 

পরশ্তরাম, গণেশ প্রন্ততি অনেক দেবত' আছেন। স্বতিন্থ একটি দ্বিতল 

প্রকোচে লঙ্ষ্মীদেবী আছেন এব ভৎসমীপে বোধ হয় মোহান্তের 

বৈঠকখান। । শিবলিঙ্গ পর্বত্রত দশন ৪ স্পশ্ন করিতে পাইরাছি, 

গোপেশ্বর কিন্ত স্পশ করিতে পারা গেল না। 

এইন্সাপ দেব-্দশনাদি সমাপন কলির আমরা ২ মাইল পথ চলিয়। 

লালসাঙ্গায় উপস্থিত ভইলাম। লালসাঙ্জার সরকারী নাম চমৌলী। 

আমরা বহুদিন পরে হরিদ্বার হইতে বদরীর যে বরাবর শড়ক গিয্লাছে 

সেই প্রশস্ততর পথ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এখানে পাহাড়ের পাথর 

মার্ধেলের হ্যায় বোধ হইল । অলকানন্দার পুল পার হইয়া লালসাঙ্গার 

বাজার প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমাদিগকে পুল পার হইতে হইল না 

আমরা আরও দুই মাইল চলিয়া মঠচটিতে গিয়া মধ্যাহনরুতোর বাবস্থা 
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করিলাম। লালসাস্ত্রী অতিক্রম করিয়া আমর বদরীনারায়ণের ফেরৎ 

যাত্রী দলে দলে পাইতে লাগিলাম ; ইহাতে আমাদের বদরী দন স্পৃভ' 
অধিকতর বদ্ধিত ভইল। কতক্ষণে এই সকল ভাগ্যবান্ ব্যাক্তিদের 

ন্যায় আমরাও নারায়ণ দশন পূর্বক এই পথে প্রত্যাবর্তন করিব ? চমৌলী 
হইতে বদরী ৪৭ মাইল। 

আমরা মঠ-চটি ভইতে প্রায় ৩। টার সময় রওনা হইলাম । পথে 

১।২ মাইল অন্তর এক একটি ছোট চটা পাইলাম । প্রায় ৫॥ মাইল গিয়া 

অলকানন্দার লৌহ সেতু পার হইরা ১॥ মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিয়া পিপুল 
কৃঠিতে পৌছিলাম। দূর ভইতে পিপুল কুঠির পাকা মোকামগুলি 

পব্ৰতের উপর স্তন্দর দেখা যাইতেছিল। পিপুলকুত্ি অনেকটা উধ্ীমঠের 

ম্তায়--তবে ইনাতে প্রয়োজনীয় জিনিষ অনেক অধিক পাওয়া বায় । 

পরিষ্কার মুগ দাইল কেবল এখানেই পাইয়াছি। বদরীনাথের সাক্ষাতে 

চড়াইবার জন্য মেওয়া খরিদ করা হইল । গরুড়-গঙ্গান্স উৎসর্গ করার 

জন্ত পিতলের গালা ও এখানেই কিনা হইল । এখানে একটি পোষ্ট অফিস 

আছে। 

এখানে যাত্রীর বড় ভিড়! আমর! বন্ুকষ্টে একটি দোকানের উপর- 

তাল জন প্রতি ১৫ হিসাবে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত ভাড়া করিলাম । 

এখানে জলের কিছু অশ্ুবিধা বোধ হইল । পিপুলকুঠি ও লালসাঙ্গার ' 

অদ্ধপথে সেই বিরহীগঙ্গার ও অলকানন্দার সক্কমস্থল। সতী-বিরহী 

শোক-সন্তপ্ত মহাদেব নাকি ইহার তীরে তপস্া।? করিয়াছিলেন, তাই 

ইহার নাম “বিরহী” গঙ্গা হইয়াছে । 

শান 
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২১শ দিন-_-সোমবার,-১৬ই জৈযষ্ঠ-- 

গরুড়-গঙ্গা ও যোশীমঠ | 

আমর! ভোরে পিপুলকুঠী ছাড়িয়া ৩ মাইল গিয়া গরড়-গঙ্গ পাইলাম । 

এখানে ন্নানতপণান্তে পাগডার গোষস্তাকে মিষ্টান-পুর্ণ পিতলের থালা 

উপহার দিলাম । এই উপহার বদরীর পাগার প্রাপ্য; কিন্ত গোমস্তা- 

ঠাকুরগণ-_গুপ্ুকাশীর গুপ্ুদানের ম্যায় হইচাও-- আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, 

পাগাকে ইহা জানিতে দেন না। গরুড়গঙ্গায় স্বানাস্তে ভাতের দিকে ন! 

চাহিয়া নদী হইতে এক মুষ্টি শিলাথণ্ড সংগ্রহ করিতে হয়-_এইগুলির নাম 

গরুড়শিল! । গরুড়-গঙ্গ৷ হহত্তে ৩ মাইল চলিয়া পাতাল-গঙ্গা পাইলাম । 

এথানে আমরা সামান্য মাজ্জন স্গান মাত্র করিলাম । তৎপর আরও দুই 

মাইল গিয়া গোলাপ-চটিতে মধ্যাহ্ন ত্য সম্পাদন করিলাম। গোলাপ 

চটির নিকটেই একটি মন্দির আছে। সেখানে নারায়ণ দশন করিয়া 

আমিলাম । আঙ্কারান্তে আমরা যোশীমঠ পর্যন্ত যাইবার সংকল্প করিয়া 
চটি হইতে নিগত ভঈলাম। বেল! তখন প্রায় ৪টা। আড়াই মাইল 

আন্দাজ চলিয়া কুমারচটি পাইলাম । এইখানে একটি পোষ্টাফিশ আছে 

এবং দোকানপাট অনেক দেখিলাম । এখান হইতে পাহাড়ের নীচের 

দিকে একটি ফাঁড়িপথ গিয়াছে এবং ঝোলায় অলকানন্দা পার হইয়] পথটি 

অন্য পর্বতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । ইহাই পঞ্চম কেদার কলেশরের 

পথ । কুমার-চটি হইতে প্রায় ২। মাইল গিয়া পেনী চটি পাওয়া যায়। 

শুনিয়াছি, তাহারই নিকটে একটি ফাঁড়ি পথ আছে উহ ধিক গেলে 
4 
| 
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অনীমঠ পাওয়া যায়, তাহাতে পঞ্চবদরীর অন্যতম বৃদ্ধবদরী 

অবস্থিত। 

পেনী চটি হইতে প্রায় ৩ মাইল আন্দাজ গিয়া! একটি ক্ষুদ্র চটি পাওয়া 

যায়-_তাহা হইতে একটি রাস্তা নীচের দিকে বিষুপ্রয়াগে গিয়াছে, অপরটি 

রাজপথ যোশীমঠের দিকে গিয়াছে । তখন প্রায় সন্ধ্যা ভয় হয় হইয়াছে, 

আমরা সেখানে অবস্থান না করিয়া জোশীমঠের দিকে চলিয়া গেলাম । 

কেন না, আমাদের সন্কল্প এ মঠে রাত্রিবাপন করিতে হইবে । স্াস্তের 

অব্যবহিত পরেই আমর মঠে পৌছিলাম | 

সেই রাস্তাটি নীতিপাদের দিকে গিয়াছে-_সাধু-ন্ত্যাপীরা এই পথে 

তিব্বতে গিয়া মানস-সরোবর, কৈলাশ পর্ধত ইত্যাদি দশন করিয়! 

থাকেন। ভবিষা-বদরীগ এই নীতির পথে গিয়া দর্শন করিতে হয় । 

কলির প্রাবলো নরনারারণ নামক অলকানন্দার দুই পার্সের পর্ধতদ্বয় 

সংযুক্ত হইয়া যখন বদরীনাথের পথ বদ্ধ ভইয়া যাইবে, তখন এই 

তবিষা-বদরীই নাকি তৎস্কলাভিযিক্ত হইবেন । 

যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্ষোর স্থাপিত। তিনি 

ভারতবর্ষের চারি প্রান্তে চারি ধামে তীয় কীতি মন্দিরের স্তম্ত স্ব্ধপ 

চারিটি মঠ স্থাপত করিয়া ক্টাভার স্ষ্ট দশনামী সন্যাসীদের বিভাগ করিয়। 

দিয়া বান। উত্তরে বদরিকার জ্যোতির্মঠ, পশ্চিঘে দ্বারকার সারদামঠ, 

দক্ষিণে সেতুবন্ধে শৃঙ্গগিরিমঠ, এবং পুর্বে জগন্নাথপুরীতে গোবদ্ধনমঠ 
স্থাপিত হয়। কিন্তু হায়, জ্োতির্মঠ এবং ব্দরিকা শ্রমের কর্তৃত্ব এখন 

আর শঙ্করাচার্যোর প্রবর্তিত সন্যাসি-সন্প্রধায়ের হস্তে নাই। বর্তমান 

অধিকারী রাওল সাহেব সম্বন্ধে পূর্বেই সবিশেষ বিবৃত হুইয়াছে। 

যোশীমঠে ডাকঘর, টেপিগ্রাফ. আফিস এবং ভাল দোকানপাট 

আছে । আমরা রাত্রি যাপনার্থ একটি দোকানের উপরতলায় বাসা'লইলাম | 
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মঠে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। দেবমন্দিরগুলির অবস্থা বড় 

ভাল নহে । যে মন্দিরে *নুসিংহ-বদরী” বামসীতা, উদ্ধব, কুবের প্রড়তি 

সত অবস্থিত হইয়া বৎসরে ছয় মাস বদরীনাথের পুজাও গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, সেই মন্দির একটি অতি সামান্ত গৃহ ৷ বাস্থুদেবের একটি প্রাচীন 

মন্দির আছে-_উহাও ভগ্রপ্রায়। বাস্থদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে চারি 

ধারেই অনেক দেবতা আছেন । শিবেরও একটি ছোট মন্দির দেখিলাম । 

এ দিকে রাগুল সাহেবের যে আবাসবাটার নিম্মীণকার্যা আরম 

ভইফাছে_-তাহার নমুনা দেখিয়া বোধ তইল যে, উহ একটি স্টসজ্জিত 

উত্তম প্রাসাদ হইবে । 

এথানে একটি বাধান প্রশ্রবণ আছে-গোমুখ দিয়া জলধারা একটি 

কুণ্ডতে পড়িতেছে। ধাত্রীরা ইহাতে স্সানাদি করিয়া থাকে । আমরা 

এখানে মাজ্জন করিয়া নুসিংভাদির আরতি দেখিলাম । বিগ্রভগুলি 

পুম্পাভরণে ঢাকা-_-আবার পাশের একটি দ্বার দিয়া একট্র বাবধান হইতে 
দেখিতে হয়, অতএব দশন বড় ভাল ভয় না। যাা ভউক ন্ঠান্ত 

দেবমন্দিরগুলি ৪ দশন করিয়া আমরা সেই রাত্রির জন্ত বিশ্রাম করিলাম । 

দ্বাবিংশ দিবস, মঙ্গলবার ১৭ই জৈষ্ঠ। 

বিষ প্রয়াগ, পাণ্ুকেশ্বর ও বদরীনাথ । 

যোশীমঠ হইতে বদরীনাথপুরী ১৯ মাইল । এই পথটা অদ্য অতিক্রম 

করিতেই : ইবে, এই সংকল্প করিয়া আমরা ভোরে উঠিয়া মঠ পরিতাাগ 

করিলাম । এখান ভইতে সোয়া মাইল আন্দাজ খাড়া উৎরাই নামিরা 

বিষ্ুপ্রয়াগ পৌছান-যায়। রিষুওপ্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম | দেবপ্রয়াগ, 
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কু প্রয়াগ, এবং সোষপ্রয়াগেও সঙ্গমস্থলে অতান্ত ভয়ানক শ্োতাবেগ । 

ধাত্রীদিগকে তত্তংস্থানে স্বানার্থ অতি সন্তর্পণে নামিতে হয়। কিন্তু 

বিষ্ুপ্রয়াগ ভীষণ হইতেও ভীবণতর । বাঁপ্, জলের কি বেগ! এক- 
দিক ভইতে বিষ্গঙ্গ, অন্য দিক হইতে অলকানন্দা-_-উভয়েই পব্বতদ্বর- 

মধান্ত সক্কীর্ণ পথ দিয়া উন্মািনীর হ্যায় ছুটিরা আসিয়া যেন আছাড় খাইয়া 

পড়িয়াছে--ছুই আ্রোতশ্থিনীর সংঘর্বণে কি এক ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয্াছে, 

তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য; গঞ্উনে কাণ বধির ভইয়া ঘায়--দর্শনে মস্তিষ্ক 

নৃবিয় যায় । 

ভীরু ধাত্রীরা, বিশেষতঃ স্্রীলোকেরা, প্রায়শঃ এন কাণ্ড দেখিয়া জলের 

কাছে আসিতে সাহসী হয় না। বাহার প্রয়াগের আনফল পাইতে চায়, 

তাহার! প্রায়ই ঘটি দিয়া জল তুলির! স্নান.করে। 

আমাদের কিন্ধু ইহাতে তৃপ্তি হইল না। ডুব দিয়া স্নান করিতেই 

হইঈসব। একটু সাহস করিয়া নিকটে গিয়া উপায় উদ্ভাবন করা গেল । ছুই 

স্োতের সম্মিলনস্থানে স্নান করা মানবের অসাধ্য, তবে প্রস্তরময় সক্ষমন্ালে 

এমন স্বপ্পপরিসর কুণ্ড আছে, বাহাতি একটি লোক কোমর ক্লে 

দীড়াইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদে স্নান করিতে পারে। তথাপি একজন 

বাট-পুরোভিতের হাত ধরিয়া অতি সাবধানে নামিয়া অদ্ধ মিনিট মধো কাজ 

সারির নিলাম। তৎপর তপণক্রিয়া সম্পাদনপুর্ধক ঘাটের উপরিস্থিত 

দেবালয়ে নারায়ণ সন্দশন করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম । এখানেও 

একটি ক্ষুদ্র চাট আছে। 

এখান হইতে যে পথে চলিতে লাগিলাম, তাহা কেদারের পথের স্তায় 

স্বপ্নপরিসর এবং শড়কের উপরিভাগে মস্থণতা খুব কম। ফল কথা, 

যোশীমঠ পর্যান্ত নীতিপাসের . পথ--ভাহাতে সরকারের মনোযোগ 

বেশী-তৎপর যাত্রীর পথ। ' যাহা হউক, সরকার বাহাদুর পা করিয়। 
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“যে পথটি করিয়! দিয়াছেন, তজ্জন্ সমগ্র হিন্দু সমাজের চিরকৃতজ্ঞ থাকা 

উচিত। যোশীমঠ হইতে ছাগল-ভেড়া স্বাব্া! বদূরী পর্্যস্ত মাল চালান 

হইয়! থাকে । 

কিয়দুর গিয়া আমাদের গোমস্তাঠাকুর অলকানন্দার ছুই দিকে দই 

খাড়া পাহাড় দেখাইয়া বলিলেন, এই ছুই পর্বত কলির প্রকোপের সময় 

জোড়া লাগিয়া যাইবে, তখন বদরীর পথ বন্ধ হইবে। 

মাইলথানেক আরও গিক্লা একটা লোহার পুল পার হইলাম-_-তথা 

হতে ৩ মাইল ঘাট চটি এবং তৎপর আরও ২॥ মাইল চলিয়া পাগুকেশ্বর 

পৌছিলাম। 

পাও্ুকেশ্বর চটি বেশ কড়--অনেকগুলি দোকান আছে) স্থানিটি 
অলকানন্দার তীরে, কতকটা সমতলের স্ায়। পাুকেশ্বরে ছুইটি মন্দির 

পাশাপাশি আছে--একটিতে বোগবদরীর মুত্তি, অপরটিতে ঠিক যেই 

মৃণ্ডিৎ কেবল উপরের দক্ষিণ ও বাম হস্তদ্বয়ে ধৃত শঙ্খচক্র, চক্র-শঙ্খ। 
পর্যায়ে বত আছে। মন্দিরের পূজক বখন যোগবদরী দেখান, তখন তিনি 
বলিয়াছিলেন বে, এই মুক্তি বদরীনাথের মৃত্ভির অবিকল সদৃশ । আমি 
লক্ষা করিলাম যে দেবপ্রয়াগে দৃষ্ট বদরীর ছবিতে শঙ্খটক্রের পরিবর্তে 

শঙ্খ পদ্ম ছিল। এখানে কোনও কিছু না বলিয়া ধখন নন্দ প্রয়াগে পণ্ডিত 

মহেশানন্দ শন্মীর সঙ্গে চিত্রাদির দশ্বন্ধে আলাপ হয়, তখন আমি 

শঙ্খ-পন্মের কথ! পাড়ি। মছেশানন্দ তত্প্রকাশিত চিত্রের এই ভুল 

স্বীকার করিয়া বলেন যে, তাহার ডিজাইনে শঙ্খ-চক্র ছিল-_ইউজ্লোপীয় 

চিত্রকর চক্রটাকে ভ্রমে পদ্ম করিয়া ফেলিয়াছে-_ভবিষ্যতে এই ভরি 
সংশোধিত হইবে! এ স্থানে বলা আবশ্তক যে, বদরীনাথের মন্দিরে ঘখন 

্রীমুত্তি দেখি, তখন হাতে বে কিছু আছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পারি নাই ; 

প্রকোষ্ঠে বেষ্ট আলোকাভাব অথচ নিকটে গিগ্া দেখার রীতি নাই। 
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যোগবদরীর মন্দিরে একখানি তাত্রশাসন দেখিলাম । ইহার ৪ থানি 

ফলক, মুখপাতের ফলকথানির উপরিভাগে একটি বুষভমৃত্তি অঙ্কিত 
থাকায় উহ মন্দিরাভ্যন্তর হইতে রাহিরে নীত হইয়া প্রা্গণ'মধো চন্দনলিপ্ত 

হইয়1 যাত্রীদিগকে প্রদর্শিত হইতেছিল এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণা আদায়ের 

উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। মন্দিরের পুজক বাহ্ধণেরা বলিলেন, এই 

মন্দির মহারাজ পাগ,র নিম্মিত এবং এই তামরশাসনও তাহারই লিখিত 

পাও এইখানেই মুগরূপী খধির ছারা অভিশপ্ু হন। তাহারই নামে 
স্থানের ও দেবতার নাম পাওকেশ্বর হইয়াছে । 

এই তাম্রশাসনে কি লেখা 'আছে, পড়িবার অবলর পাই নাই, 

সে ক্ষমতাও নাই। তবে যে ২১ মিনিটকাল ফলকগুলি দেখিতে 

পাইয়াছি--ইহারহ মধ্যে লক্ষ্য করিলাম যে, অক্ষরগুলি দেবনাগরের ছাদ্দেই 

বটে; তবে আসামের তাত্রশাসনগুলির মত অনেকটা আধুনিক | বুষমার্কা 

ফলকখানিহই সব চেয়ে বড়, পরিমাণ ২৪ ইঞ্চ « ১৮ ইঞ্চ হইবে ইহাতে 

প্রানম ৪*টি পংক্তি আছে । প্রতোক পংক্তিতে প্রায় ৭টি অক্ষর । 

অন্য তিনথানি ইহার অপেক্ষা পরিমাণে কিছু ছোট--পেখাও তেমন 

ঘন নয়। তথাপি ইহাতে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে-_তাহা বড় 

সামান্ত হইবে না। কলিকাতায় আসিয়া মহামছোপাধ্যায় শ্রীযৃত হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এইখানি সম্বন্ধে আলোচন! হৃইয়াছিল। তিনি 

ইঙ্থার অনুসন্ধান করিবেন বলিয়াছিলেন। তৎপর প্রাচা বি্যামহ্থার্ণক 

শ্রীযৃত নগেন্দ্রনাথ বন্্র মহাশয়ের নিকট হইতে জানিলাম যে, এইগুলি 

এইটুক্িন্সন্ সাহেবের কুমায়ুন নামক নিবন্ধে পাণ্ুকেশ্বর ফলক নামে 

অভিহিত হইয়া আলোচিত হুইয়াছে। 

পাওুকেশ্বরে মধ্যাহ্নরুতা সারিয়া ২টার সময় রওন। হইলাম । আধ 
মাইল গিয়া পথিপার্শে শেষধার! নামক একটি প্রত্রবণ এবং শেষনাগের 
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একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলাম । মন্দির মধ্যে একটি যন্তাকারে অস্কিত 

চিত্র দেখিলাম-_উহাই নাকি শেষনাগের পীঠ। এখান হইতে লামবাগড়া। 
নামক চটি প্রায় ২। মাইল--এবং তথা হইতে হনুমান চটি ৪ মাইল। 

হনুমান চটির এই পথটি বড় সুবিধাজনক নহে- চড়াই উতৎ্রাই অধিক 

না হইলেও বড় কদর্যা। পথে একটী স্থানে অলকানন্দার জলপ্রপাতের 

যে মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছি-_জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। ঈষৎ 

ঢালু হইয়া উচ্চ হইতে পতিত প্রস্তরাহত ফেনিল ও ইতস্ততঃ কুন্ুম- 

স্তবকাকারে বিক্ষিপ্র সলিলরাশি কি অনির্ধচনীয় শোভা ধারণ করিরাছে। 

তছুপরি স্ৃর্যারশ্মি পতিত হইয়া! উদ্ধোদগত জলকণাগুলিতে রামধনুর 

স্থষ্টি করিয়া এ শোভা শতগুণে বদ্ধিত করিয়াছে । এই নয়ন তৃপ্তিকর 

দৃশ্তের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের আরামদায়ক গুরুগম্ভীরধ্বনি উখিত হইতেছে; 

যেন প্রকৃতির বঙ্কালয়ের নেপথ্যে ঘুগপৎ শত শত মুদগ্ভ আহত ভইয়া 
সলিলের তাগুব-নত্তনে অবিরাম ভাল যোগাইতেছে । আমরা পথ ও 

পথশম ভুলিয়া! কিয়তক্ষণ বিমুপ্ধচিত্তে নীরব নিষ্পন্দভাবে দাড়াইয়া এই 

সৌন্দর্যা উপভোগ করিতে লাগিলাম । 

ন্্মান চটিতে পৌছিবার অল্প পুর্বে একটি স্থানে আমািগকে 

ববাদি দ্বারা হোম করিতে আহবান করা হইগ়াছিল-_-এ স্থানে নাকি মরু 

রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন । 

আমরা প্রায় ৫টার সময় হন্তমান চ্টিতে পৌছি। তথায় হনুমানের 

মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনাদি করিয়া পুনশ্চ পথ চলিতে উদযুক্ত হইলে তত্রত্য 

দোকানদারদের ফেহ কেহ আমাদিগকে যাইতে নিষেধ করিয়। বলিল যে, 

পথ এত চড়াই যে, আমরা রাত্রির কঙ্গে ধামে ধাইতে পারিব না । : তখন 

পথে শ্বীতে কষ্ট পাইতে হইবে । আমরা আজ গিয়া! বদরী-নারাগণ 

দর্শন . করিব, এই দৃঢ় সঙ্কপ্লে প্রণোদিত 'ছইয়। নিষেধ না মানিয়াই 
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চলিতে লাগিলাম। প্রায় অগ্ধেক পথ খ্তি' ' খ্ুন্দর-_ বিশেষ কোন 

চড়াই পাওয়া গেল নাঁ। তৎপর ক্রমশঃ চড়াই আরস্ত হইল । তুঙ্গনাথের 

চড়াই অপেক্ষা এই চড়াই অধিক নয়; বদরীধাম পর্যন্ত পৌছিতে আমর! 

পথে বসিয়া কুত্রাপি বিশ্রাম করি নাই । 

পথিমধো আমাদিগকে অল্লমাত্র জায়গা_৫1৭ হাত বরফ মাড়াইতে 

হইয়াছিল এবং একটী নদী-_-বোধ হয় কাঞ্চনগঙ্গা পার হইতে জুতা 

খুলিতে হইয়াছিল। এইরূপ আর পূর্ববে কোন দিন হয় নাই। 

দুই মাইল বাকী থাকিতে আমরা দ্রৌপদীর স্থান পাইলাম-_সেখানে 

“চীর” অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র দিম্না যাইতে হয়, আমরা পরিধেয় বস্ত্র একটুকু 

ছিড়িয়া দিয়া গেলাম, আরও খানিকটা! চড়াই উঠিলে পর বদরী-নারায়ণের 

শ্রীমন্দিরে ধ্বজা দেখিতে পাইলাম । এই স্থানের অল্প উপরে পথের 

ডানদিকে কুবের-শিলা দৃষ্ট হইয়া থাকে । আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 
অনেকটা সমতল জমি প্রাপ্ত হইলাম । আমর! প্রায় ৭টার সময় 

অলকানন্দা পার হইয়া বদরীনাথের ধামে প্রবেশ করিলাম । প্রবেশ 

করিয়াই সর্ধ প্রথম পোষ্ট-অফিস পাইলাম--সেখানে আমাদের চিঠি পত্র 

খেবজ করিলাম । ভরিদ্বার হইতে বদরীর ঠিকানায় সঙ্গী ডাক্তার-বাবুর 

নামে একখানি চিঠি লিখিয়া আসি, ্রখানি বদরীনাথে ৫ম দিনে পৌছি- 
য়াছিল। বদরীনাথ হইতে কাশীতে একখানি চিঠি দ্বিয়াছিলাম-_উহ! 

৮ম দিনে তথায় পৌছে। বদরীনাথের পোষ্ট-আফিসে টেলিগ্রাফও 

আছে । 

পোষ্ট-আফিসে ডাক্তার জগদীশ বস্থ ও তদীয় সহ-ধর্দমিনীর নামে 

অনেক চিঠি দেখিলাম । কিন্তু তাহার! তখনও বদরী পৌছেন নাই 

ফিরিবার পথেও লালসাঙ্গাপর্য্স্ত ও তাহাদিগের কোনও সন্ধান পাই নাই। 

ক্ষুদ্র শহরটি বড় জনাকীর্ণ বোধ হইল । রাস্তার দুই ধারে ঘন-সঙ্গিবিষ্ট 
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দোকান এবং উপরে নীচে সারি সারি গৃহ । আমরা এক দ্বিতল গৃহের 

উপরের কুঠরীতে স্থান পাইলাম। 

তখনও নারায়ণের সান্ধা আরতির অন্ন বিলপ্ধ আছে জানিনন। আমরা 

তপ্তকুণ্ডে সন্ধার্দি করিতে গেলাম । এই শীতপ্রধান স্থানে তগ্তকুণ্ডের 

জল বড়ই আরামদায়ক | এই কুণ্ড বদরীর মনির ও অন্পকানন্দার, 
মধ্স্থলে অবস্থিত । ছুই দিক হইতে ছুইটি তপ্ত মলিল ধারা আসিয়া 

ইহাতে পড়িতেছে। আবার অপর দিক্ দিয়া জল নিঃস্কতও হইতেছে। 

কুণ্ডের গভীবতা প্রায় ২ হাত । 

কুণ্ড হইতে অল্পদুর গিয়া আমার অনেকগুলি সিড়ি ভাঙ্গিয়া 
উঠিয়া তোরণ দ্বার পাইলাম । 

ক ইহার মধ্য দিয়া আমরা নারায়ণের মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত 

হইলাম । মন্দিরে প্রবেশার্থ দুইটি দ্বার-_- একটি পূর্বদিকে, অপরটি 

দক্ষিণ দিকে । উভয় দ্বারে ভয়ানক জনতা দেখিলাম এবং সেই জনতার 

অধিকাংশ ভাগ বাঙ্গালী । 

তখন ভোগ নিবেদন হইতেছিল । মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের সন্মিকটেই 

লক্ষ্মীর মন্দির । তৎসংলগ্ন এক প্রকাণ্ড গৃহে ভোগ পাক হইয়া 

থাকে ৷ জগন্লাথদেবের স্তাঁয় এখানেও লক্ষ্মীর পাক কর! অন্নব্ঞ্জনের 

ভোঁগ হইয়া থাকে, তবে তথাকার স্তায় এখানে ৫২ ভোগ নাই ; ভোগের 

অন্নবাঞধনও তেমন পরিক্ষার নছে। 

জগন্লাথের প্রসাদের ন্যায় এই মহ্াপ্রসাদেও ম্পর্শ-দোষ নাই, কিন্তু 

পাখুকেশ্বর পর্যন্ত নাকি এই ধামের সীমা তাহার বাহিরে প্রয়াদ 
নিতে নাই। এই প্রদেশের খাদা রুটা; কিন্ত নারায়ণের ভোগে 

কগ্রের বাবহার; অন্েরই জয় দেখিগা অগ্লগত প্রাণ অন্মাদৃশ বাঙ্গালীর 

যনে শ্লাধা হওয়া স্বাভাবিক | 
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ভোগ নিবেদিত হইয়া সরান হইলে আমরা জনতা ঠেলিয়। ভিতরে 

প্রবেশ করিলাম । যতটা নিকটে যাইতে পার! যায় গেলাম । নারায়ণের 

যুন্তি তখন পৃষ্পমাল্যে ভূষিত-প্রায় ঢাকা পড়িয়া! গিয়াছে । ইহাতে 

যতদূর পারা যায় দর্শন করিয়া ধন্য ভইলাম। এতদিন ব্যাপী পণক্রেশ 
সার্থক হইল মনে করিলাম । 

দর্শনান্তে বাসায় ফিরিয়া গেলে পাগাজী আমাদের জন্য মহা প্রসাদ 

পাঠাইয়া দিলেন; গ্রহণ করিয়! কৃতার্থ হইলাম । অন্ন, ডাল, তরকারী 

পাপরভাজা, কিঞিৎ চাটনি এবং লাড্ড। এই দিনকার প্রাপ্ত 

অহাপ্রসাদ। 

রাত্রিতে দ্বার জানালাদি বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। শীত 

কেদার অপেক্ষা অনেক কম বোধ হইল। কিন্ত মধ্য রাত্রিতে 

শ্বাস টানিতে যেন কিঞ্চিৎ কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বাবু 

তাহার হৃৎপরীক্ষাধন্ত্র লাগাইয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই। বদরীর 

উচ্চতা নিমিভ্ত তত্রত্য বাধুকিছু লঘু তজ্জন্তই শ্বাস প্রশ্বাস মধ্যে মধ্যে 
এবপ হয়। কিন্তু বোধ হয় ইহা মেই দিনকার চড়াই উঠার ফলও 

₹ইতে পারে। 

' ত্রয়োবিংশ দিবস, বুধবার, ১৮ জ্যষ্ঠ,বদরীতে অবস্থান | 

পরদিন প্রাতে প্রথমতঃ তগ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণ করা গেল। তৎপর 

তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্ত কেদারের স্তায় পার্বণান্ুকল্প ভোজাদান হইল। 

৮॥ টার সময বদ্রীনাথের আ্ানকালীন দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে 

গেলাম। লোকে লোকারণ্য ! যাহা হউক, দেখিলাম তখন রাওল 

সাহেব স্বঝং পাজামা! আচকান টোপ প্রভৃতি পরিয়া নারায়ণের উপর 

কব ঢাঁলিতেছেন--রাওল সাহেব ভিজ্জ কেহ নারায়ণকে স্পশ করিতে 

পারে না। নারা়ণের মৃত্তি কষ্চবণ প্রস্তরের ) একছাত পরিমিত উচ্চ-_ 
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দূরে থাকাতে সমস্ত অবয়ব নুস্গাষ্ট দেখা যান না। তবে দেহ সংস্থান 
ষে প্রচলিত চিত্রের অনুরূপ, তাহা বেশ বুঝা যায় । নারায়ণের পার্থে অন্তান্ 
মৃত্তি গম্প্ট,দৃশ্য। তবে চিত্রে উদ্ধব নারায়পাধিকে যে ভাবে অঙ্কিত 
করা হইয়াছে, সেরূপ কিছু দেখিতে পাইলাম না । ফলতঃ চিত্রটি অতি 
রঙিত। 

ছুইটি প্রবেশ-ছার ব্যতীত মন্দিরের মধো আলো আসিবার বাবস্থা 

নাই । প্রবেশ দ্বার দিয়া মন্দিরের সম্মুখের বড় হলটিতে অর্থাৎ জগ- 
মোহনে বাওয়া যায়; তৎপর পশ্চিমাতিমুখে নারায়ণের প্রকোষ্ঠের 

পোর্টিকোর ভিতর টুকিয়া বড় জোর উ্ভার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাওয়া যায় 

পূজাদি শেষ হইলে এ পোর্টিকোর প্রবেশ পথ বদ্ধ হইয়। যায় । জগ- 

মোহনের প্রবেশদ্বার অন্ততঃ দক্ষিণেরটি, সর্বদা খোল! থাকে ; তবে দশনের 

সময় পাহারা বসে, যাহাতে সমস্ত লোক যুগপৎ উহাতে না ঢুকিতে 

পারে। সন্ধ্যার পূর্বে অথবা পরে আবার ভিতরের দ্বায় খুলে; তখন 

ভোগ আরতি হইয়! নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত উ দ্বার বন্ধ করা ভয়। 

বদরীধামে তুলসী পাওয়া যায় না। ডাক্তারবাবু সঙ্গে করিয়৷ তুলসী 
লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহ অন্তান্ত উপহারের সঙ্গে নারায়ণকে অর্পণ 

করা হইল । 

যাহ! হউক, আমরা নারায়ণের সান দেখিয়া এবং সেখানে উপহার 

চড়াইয়া আসিয়। পিগুদানার্থ ব্র্মকপাল-তীর্থে গেলাম । ইহা! বদরীর 
মন্দির হইতে অল্প দূরে ঈশান কোণে অলকানন্দার তীরে । এ স্থানের 

্রাঙ্মণ স্বতন্ত্র এবং নাকি আমাদের অগ্রদানী ব্রাহ্মণের হ্যায় পতিত | পূর্বে 

মন্ত্র জানা থাফিলে উহাদের উচ্চারিত মন্ত্র বুঝিতে ক্লেশ হয় না। 
ইহাদিগকে ধথোচিত নক্ষিণাদি দিয়! এ স্থানে অলকানন্দার ব্রহ্গকুণখে 

'্র্পণ কর! গেল। তার পর সেই. স্থানের এক যজ্ঞকুণ্ডে: আছ্ছতি 
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করিয়া আরও ছু এক.জায়গায্স দক্ষিণাদি- দিয়া বাসার প্রত্যাবৃঙ্ড 

হইলাম। রঃ | 

তখন সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও ব্রাঙ্গণ ভোজনের ব্যবস্থা করিতে" হুইল । 

জগন্নাথ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদির ভোজন 'মহাপ্রমাদ দ্বারা হয়,, এ ক্ষেত্রে 

তাহা হইলে রাত্রি হইয়! পড়ে বলিয়াই হউক বা ভোজনকারিগণ অন্ন 

অপেক্ষা পুরী হালুয়াদির পক্ষপাতী বলিয়াই হউক, লক্ষ্মীর পাকশালায় 

প্রস্তত দ্রব্যের পরিবর্তে হালুইকর ঠাকুরের দোকানের জিনিষই ভোজনার্থ 

আমদানী করিতে হুইল। আমাদের সক্কল্পিত সংখ্যা অপেক্ষা ২৪টা 

অধিক খাওয়াইতে হইল কেন না, অনাহৃত ভাবে কয়েকজন আসিয়া 

ভোজনস্থানে বসিয়া গেলেন । বায় হইল জন প্রতি প্রায় আট আনা । 

পাণ্ডা চন্ত্র প্রসাদকে ও নিমন্ত্রণ কর! হইয়াছিল। তিনি প্রাতঃকাল ৮টার 

পূর্বে আমাদেরই বাসার অঙ্গনে প্রত্যাবত্তনেচ্ছ, নজমানদিগকে স্থফল 

প্রদান করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। বেল! ৩টা পর্যন্ত সেই কাধা 

সম্পাদন করিয়া পরে স্সানাহার করিতে পারিয়াছিলেন। শুনিলাম, 

কোনও কোনও দিন হাজার টাকা পরধ্যস্ত পাও! বিশেষের আয় হইয়া 

থাকে এখন ব্যাপার বুঝুন। তবে যাত্রীদের নিকট হইতে বেশী পরিমাণে 

টাকা অদায়ের জন্ত বক্তৃতা এবং পীড়াপীড়িতেই তাহাদের সময়ের 
বেশীভাগ বারিত হইয়া থাকে । গয়ার ন্যায় এখানেও স্থফলের টাকা 

সমগ্র দিতে না পারিয়া! অনেকে খত দিয়া যায়। 

অপরান্ছে মন্দিরে গিয়া গীতা পাঠ করা গেল এবং বাসায় বসিয়। 

বদরীনাথ মাহাত্যও পড়া গেল। বদরী-মাহায্ম্যে অনেক কথা জান! 

যায়, যাহা! পাণ্ডা বা গোমস্তা হইতে জানিতে পারা যায় না। আমাদের 

পাণ্ড ঠাকুর পঞ্চশিলার মধ্যে কুবের শিলার নামও বলিয়াছিলেন-_অথচ 

প্র শিল! পুরীর বাহিরে অবস্থিত এবং পঞ্চ শিল! (নারদ শিলা, বরাহ শিলা 
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নরসিংহ শিলা, গরুড় শিল। ও মার্কশ্েয় শিলা) মধ্যে প্রকৃতপক্ষে 

গণনীয় নছে। 

তণ্তকুণ্ড ছাড়া খধিগঙ্গ।, কৃর্মধারা,প্রহলাদধারা, নারদকুণ্, হুর্যাকুণ্ড 

প্রভৃতিতে সান বা মার্জনা করিতে হয়। 

গরুড়গঙ্গা হইতে আহত শিলাথগুগুলি তগুকুণ্ নারদকু দিতে 

প্রক্ষালন করিয়া গরুড়শিলাতে ম্পশ করাইতে হয় এবং তৎপর বদরী- 

নাথের মন্দিরে "ছুয়াইয়া আনিতে হয়। এই শিলাখণ্ড ঘরে থাকিলে 

নাকি সপবুশ্চিক প্রভৃতির দ্বারা গুহস্থের অনিষ্ট হইতে পারে না । 

আমরা সায়ংকালে আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে গিয়া! দেখিলাম-_ 

বদরীনাথের আরতি পূর্বেই হইয়া গিরাছে_ভিতরের কবাটও বন্ধ 
হইয়াছে । বাসায় আসিয়া পাণ্ডা প্রেরিত মহাপ্রসাদ পাইলাম-_-আজ 

লাভ ও পাপর নাই, প্রসাদের পরিমাণও পূর্বদিন অপেক্ষা কম। 

চতুবিংশ দিবস- বুহস্পতিবার, ১৯শে জৈষ্ঠ। 

বস্থধারা | 

ভোরে উঠিক্। তথকুণ্ডে ন্নানাদি সমাপন পুর্ববক নারায়ণের ম্বান 

দর্শনান্তে বসুধার! দেখিবার জন্য প্রায় ম্টার সময় রোওয়ানা হইলাম । 

বন্থুধারা বদরীপুরী হইতে উত্তর দিকে ৫ মাল। সেই স্থানে খাগ্প্রবা 

মিলে না-_-অতুএব সঙ্গে কিছু খাবার নিয়! চলিলাম | পুরী ভইতে প্রায় 
১8 মাইল গিরা পুল পার হইয়া একটি গ্রাম পাওয়া যায়; ইহার লাম 
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“মগণিতফ্রপুর” ; ডাক নাম “মানা” । ইনার নিকটেই গণেশগুহা । কথিত 

আছে যে, ব্যাসদেব ও গণেশ এখানে বসিয়। পুরাণাদি লিখিয়াছিলেন। 

ব্যাস-গুহার কথা কেহ কিছু বলিতে পারে না; অনেকে গণেশগুহাকেই 
ব্যাস-গুহ! বলিয়! নির্দেশ করিয়! থাকে । 

এই স্থান হইতে সরম্বতী-গঙ্গার তীর দিয় চলিয়া, আর একটি ছোট 

পুল পার হইয়া, পাহাড় ছাড়াইয়াই বসুধারার জলপ্রপাত দেখিতে 

পাইলাম । উচ্চ পর্বত-পৃষ্ঠ হইতে ধারাকারে জল পড়িতেছে, কিন্তু এ ধার! 

বাযুতাড়িত হইয়] বৃষ্টির হ্যাক বিক্ষিপ্তভাবে নীচে পড়িতেছে। 

ধারা দেখা গেলেও এঁ পর্বতের নিকট পৌছিতে আমাদের অনেক 

সময় লাগিল। পথ তেমন আর স্পষ্ট চিনা যায় না, যাহা হউক ধীরে 

বীরে চলিতে লাগিলাম। বাতাস বহিতেছিল; উত্তরাঁদকে কেবল বরফ 
--ব্রফের ময়দান দেখিলাম । পথেও কিছু কিছু বরফ পাইলাম । তার 

পর একটু খাড়া চড়াই উঠিষ্না যে স্থানে ধারা পড়িতেছিল, তাহার সঙ্গিকটে 
একটি কুটারে শীতে কীপিতে কীপিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম । 

এই কুটারের ছুই দিকে ছুই জন সন্াসী ধুনী জালিয়া! বসিয়। 

'আছেন-__কাহারও সঙ্গে শব করেন না। আমাদের পুর্বে কতক গুলি 

পাঞ্জাবী স্ত্রীপুরুষ শী কুটারে আশ্রয় লইয়াছিল, আমরাও গিয়া উহাদের 

সঙ্গে সঙ্গে ধুনীতে আগুন তাপাইতে লাগিলাম | সন্স্যাসীর৷ এখানেই 
থাকেন; যাত্রী কেহ কেহ গেলে তাহাদিগকে পয়স!, খাস্ভড্রব্য ইন্ধনাদি 

দিয় আইসে। কুটীরের বাহিরে একজন ব্রাহ্মণ কতকগুলি দেবমৃত্তি 
লইয়! বসিয়া আছেন-_যাত্রীরা বন্ধারায় ন্লান কনিয়া এ স্থানেও কিছু 
দিয়া থাকে । | 

গোমস্তাজী সঙ্গে ছিলেন--বলিলেন বস্থধারার জল পাপীর উপর 

বর্ষে না। শুনিয়। কিছু চিন্তা হইল। তারপর দেখিলাম, সকল খাঁত্রীই 

৫ 
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ধারার নীচে গিক্। ভিজিয়া আসিল । তখন মনে হইল যখন নারায়ণদশন 

হইয়াছে, তখন আর পাপীর পাপ থাকে কোথায় ? তাই সাহস করিয়া 

ধারার নীচে গির! বৃষ্টির জলে স্থাত হইয়া আসিলাম। : 

বরফ-সম্কুল স্থান স্বভাবতই শীতল আবার বাতাস বহিতেছিল,_-জল €. 

ভয়ানক শীতল- তাই একেবারে জড়সড় হইয়া গেলাম । 

ধারা হইতে ঘটিতে করিয়! জল আনিয়া কোনও প্রকারে তপখ-ক্রিয়া 

সম্পাদন পূর্বক আবার কিঞ্চিৎ আগুন তাপাইয়া সন্ন্যাসিদ্বয়কে প্রণাম ' 

করিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। কিয়দদর নামিয়া আসিয়া একটি 

ক্ষুদ্র শ্রোতশ্থিনীর কাছে বসিয়া কিঞিৎ জলযোগ করিলাম । পুনর্বার 

পথ চলিবার পূর্বে একবার উত্ভরদিকে তাকাইয়; আমাদের যাত্রার শেষ 

লীমা দেখিয়া লইলাম। ইহার উত্তরে যাইতে হইলে বরফ ভাঙ্গিয়া 
চলিতে হয়। শুনা যায় যে এদিকে অলকানদার উৎপত্তি স্থান দর্শনার্থ 

সাধু সঙ্গ্যাসীর! যাঁন-- এবং “সত্যপদ” নামক একটি কুগুও নাকি এ দিকে 

আছে-_এ্খানে আজান করিলে পুনর্জন্ম হয় না। 

যে পর্বত-পুষ্ঠ হইতে বন্ুধারা পড়িতেছে, উহাতে নাকি কুবেরের' 

ভাপ্তার আছে; এবং তদ্বিপরীত (পশ্চিম) দিকৃস্থিত পাহাড়টার নাম 
নাকি গন্ধমাদন । 

যাত্রীদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই বনুধারার আইসে। বাস্তবিক 

বস্থধারা যাতায়াত অন্থবিধাকরই বটে। 

ফিরিবার সময় প্রায় দ্ুই মাইল আগিয়া ছোট পুলটি পাইবার পূর্বের 
ডানদিকের পথ হইতে অন্ন দূরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাইয়া 

আমি একাকী এ নিজ্জন স্থানে গেলাম-_দেখিলাম, এক দেবমৃষ্ঠি এবং 
তৎপার্্ে একটি খঙ্জা। পার্খস্থ গ্রামের লোকেরা এখানে তি ডো 
চড়াইয়! থাকে 1. 
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যখন পূর্বকথিত মান! গ্রামের নিকটে আসিলাম, তখন নদীর অপর 

পারে পাহাড়ের পৃষ্ঠে অন্ত একটা দেবালয় দেখা গেল। গোনস্তা 

বলিলেন, এঁটি বদরি-নারায়ণের মায়ের-_মৃষ্তিমাতার-__মন্দির । 
আমরা পুলে নন্দী পার হইয়া! বদরি অভিমুখে না গিয়া বিপরীতদিকের 

পথ ধরিয়া! পাহাড়ের খানিকট! উঠি্বাই মন্দির পাইলাম । মন্দিরের 

নিকটে ঘর দেখিলাম-_কিন্ত জনপ্রাণী কাহাকেও সে স্থানে দেখিতে 

পাইলাম না । 

তথা হইতে ফিরিয়া আমর! ব্দরিপুরীতে প্রায় ৪॥ টার সমর 

পৌছিলাম | সন্ধ্যার সময় গরুড়াদিশিলা এবং কুওডগুলিও দেখিলাম । 

কুর্মধারার কাছে বদরিনাথের মুন্তি কিনিতে পাওয়া যায়__তাঁম!-রূপা 

প্রভৃতি ধাতুর পাতের মধো ছীচে গঠিত মৃত্তি। একটা আনিতে ইচ্ছা 
ছিল--অনেকেই কিনে; কিন্তু গোমস্তা বলিলেন, ইহ! নিলে সর্বদ! 

ইহার নিয়মমত পুজা করিতে হইবে--তাই নিরস্ত তইলাম। মুক্তি 
অনেকটা ছাপান ছবির মত। 

সন্ধ্যার সময় আরতি দশন-বাপদেশে মৃত্তির শেষ দর্শনের 

জন্য মন্দিরাভ্যন্তরে গেলাম। এই দিন অনেক রাত্রি পধ্যন্ত 

নারায়ণ সকলকে দশন দিয়! কৃতার্থ করিলেন। আমরা বদরিবিশালজীকে 

পুনঃ পুনঃ প্রণাম পুর্বাক বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় আসিয়া পাণ্ডা 

চন্দ্রপ্রসাদ-প্রেরিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলাম--সেই দিন প্রসাদ কেবল 

ডাল ও ভাত-_-পরিমাণেও খুবই কম। 

আমরা ছুই জনে রাত্রিতে একটি ছোট শয়ন-কুঠরী ও তৎসন্দুখন্থ্ 

বৈঠকখানার স্তায় একটা প্রকোষ্ঠ দখল করিয়াছিলাম। বাঙ্গালী বাবু, 

কাজ অনেক চায়--কিন্তু হয় ত পয়সা দিবার সময় কম দিবে-_এইব্প 

একট। কিছু ভাবিয়া পাণাজী ক্রমশঃ আমাদের প্রতি শিখিল-প্রধত 



৭৪ বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ | 

আসিয়া মধ্যাঙ্কুত্য করা গেল। তৎপর সেখান হইতে চলিয়! বিষ্ুপ্রয়াগে 
আসিয়া জোশী মঠের পথে না গিয়া, যে পথ আঁসিবার দিন বামদ্িকে 
ফেলিয়! গিয়াছিলাম, এ পথে গিয়া! সেই ক্ষুদ্র চটির নিকটে প্রশস্ত পথে 
পড়িলাম। চটিতে লোক অনেক, স্থান না পাইয়া পুনরপি পথ চলিতে 
লাগিলাম__ঢুই মাইল আসিয়া সিমুলি চটিতে কোনও প্রকারে একটু 
জায়গা করিয়া! রাত্রি যাপন করিলাম । ববি নারায়ণ হঈতে এই চটি 
২২ মাইল আন্দাক্ত | 



ষড়বিংশ দিবস শনিবার ২১ শে জ্যেষ্ঠ, 

লালসাঙ্গ। 

 এইদিন একাদশীর উপবাস, তাই পূর্ব রাত্রিতে কিছু লুচি-তরকারী 
গোমস্তার দ্বারা পাক করাইয়! খাওয়া ভইয়াছিল। চটিতে ছুধ পাওয়! 

গেল না, অথচ কদর্য বলিয়া জলও পান কর! হয় নাই। ইহাতে 

'আমাশয়ের ভাব দেখা গেল। আমরা চলিয়াছিও দ্রুত বেগে । পুরব্বাহে 
পাতাল গঙ্গায় ন্বানাদি করিয়া কিছু জলযোগ ও ছুপ্ধপান করা হইল। 

তৎপরে অবিশ্রান্ত চলিয়া ৬ টার সময় লালসাঙ্গ৷ বা চমৌলী পৌছিলাম। 

পুলপার হইয়া এইবার স্থানাট দেখিয়া লইলাম। অনেক দোকানপাট 

আছে-_থাকিবার গৃহগুলিও প্রশস্ত । এখানে পোষ্ট, আফিস (টেলিগ্রাম- 

সহ) ও ডিসপেন্সারি আছে। এখানেই অবস্থান করিতাম কিন্তু পরদিন 

-নন্দপ্রয্াগে শ্রানাদি কৃত্য করিতে হইবে তাই আরও ২ মাইল গিয়া 

কমল চটিতে অবস্থান করিলাম । এইদ্িন আমরা! প্রায় ২৭ মাইল চলিয়া- 

ছিলাম, ইহাই আমাদের পর্বত লঙ্ঘনের দীর্ঘতম পথ। রাত্রিতে ডাক্তার- 

বাবু উধধ দিলেন__আমাশয়ের উপশম হইয়াছিল-_কিস্তু অর্শের স্তায় 

শ্রকটা বেদনার উৎপত্তি হইল, ইহাতে 'অবশিই্ই পথে কষ্ট পাইতে 

স্ইয়াছিল। 



সপ্রবিংশ দিবস রবিবার ২২শে জোষ্ঠ-_- 

নন্দপ্রয়াগ । 

লালসাঙ্গার পর হইতেই আমাদের পক্ষে নুতন পথ আরন্ধ হইয়াছে । 

কমলচটি হইতে নন্দপ্রয়াগ ৫॥ মাইল হইবে-_অন্ধ পথে একটি সুন্দর চটি 

আছে-_নাম মাটিম়ানী চটি। নন্দপ্রযাগে একটি বাজার ও পোষ্ট আফিস 

আছে। বাজারে গিয়' প্রসিঞ্ধ পুস্তক প্রকাশক স্ট্রীযুত মহেশানন্দ শন্মার 

সম্তে সাক্ষাৎ হইল-_তাহার কাছ হইতে আরও কিছু পুস্তকাদি সংগ্রহ 

করিয়া--কিছু নোট ৪ গিনি ভাঙ্কাইয়া নেওয়া গেল; কেন না, যত্রতত্র 

এই সকল ভাঙ্গান যায় না_কেবল ত্রিুগী, কেদার ও ব্দরিতে পাগাদের 

কাছে ভাঙ্ষাইতে পার! গিয়াছিল। কাঙিওয়াল নোট ব! গিনি নিবে 

না-_তাই তাহার জন্ত এখানে টাকা সংগ্রহ করা হইল। পণ্ডিত মহেশানন 

কেবল পুস্তক-বিক্রেতা নহেন; তাহার শিলাজতু বা! শিলাক্তিত 

প্রভৃতি উষধধেরও কারবার আছে। আমরা অন্যত্র৩--ষথা কুমারচটি 

হনুমানচটি ইত্যাদিতে-_-শিলাজতুর পাট্টাদার দেখিয়াছি । ইহারা পাহাড় 
হইতে শিলাজিতের মাটা-পাথর সংগ্রহ করিয়া আনে- এবং আরুর্ষেদোক্ত 

রীতিতে রৌদ্রের গরমে তপ্ত করিয়া বিশুদ্ধ শিলাজিত তৈয়ার করিয়া 

বিক্রয় করে। 

শ্রিলাজিত ছাড়াও স্বর্ণমাক্ষিক, ডলু, নিধিষা প্রভৃতি অনেক খনিজ ও 

উদ্চিজ্জ উবধ পাওয়া যার-_-পিপুলকুঠীর এক দোকান হইতে আমরাও ২১ 
টা ওষধ কিনিয়াছিলাম । এ ছাড়া চামর, কম্বল প্রভৃতি আরও নানা 

গিনি এই অনন্ত রত্বপ্রভব হিমালর-প্রদেশে প্রার্ হওয়া বায় । 



বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ । ৭৩ 

নন্দপ্রয়াগে অলকানন্দা ও নন্দগঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে । স্থান অনেকটা 

সমতল হওয়াতে এই প্রয়াগে ভীষণ আোতোবেগ নাই | ইচ্ছামত নামিয়া 

ল্নান তপণ করা গেল। 

প্রয়াগঘাটের নিকটেই তীরদেশে মহাদেবের মন্দির আছে, নেখানে 

দর্শনাদি করিয়া বাজারের মধ্যে নন্দ, যশোদা প্রভৃতির এক মন্দির 

দেখিমাম । নন্দপ্রয়াগেই নাকি কথমুনির আশ্রম ছিল । তবে এই আশ্রন 

শকুস্তলার পালক পিতা কথ্থের আশ্রম বলিয়া বোধ হইল না । কেন না, 

সেই “সৈকতলীনহংসমিথুনা” মালিনী এখানে কোথায় ? 

নন্দপ্রয়াগ হইতেই নিদাঘ-স্র্মোর খরতর কিরণ পুনরায় অনুভূত 
হইতে লাগিল। আমরা আহারাদি করিয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া 

রৌড্রের তেজ কিঞ্চিৎ কমিতে আরস্ত করিলে চটি হইতে নির্গত হইলাম । 

আরও ৮ মাইল গিয়া জয়কুণ্ডি চটিতে রাত্রিধাপন করিলাম । পথে প্রায় 

তু দুই মাহল অন্তরেই ছোট ছোট চটি পাইয়াছিলাম । 



অষ্টাবিংশ দিবস সোমবার, ২৩ শে জৈোন্ঠ | 

কর্ণপ্রয়াগ ও আদিবদরি | 

জয়কুণ্ডি হইতে কর্ণপ্রয়াগ প্রায় ৪॥ মাইল হইবে । করপ্রয়াগে 

অলকানন্দার সহিত পিগুরগঙ্গা (ওরফে কর্ণগঙ্গা ) সঙ্গত হইয়াছে । 

এই স্থানেও শ্োতোবেগ কম, আমরা স্বচ্ছন্দে নামিয়। স।ন-তপুণাদি 

করিলাম । মহারাজ কর্ণ এখানে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রভূত স্থুবর্ণাদি দান করিয়া 

নামটি চিরশ্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এখানে ঘাটের পাারা অন্নদান 

করিতে উপদেশ দিয় থাকেন । ঘাটের উপরে মহাদেবের মন্দির এবং 

ইারও একটু উপরে উমা-দেবীর এক প্রাচীন মন্দির | 
এই সকল দর্শন করিয়া আমরা পিগুরগঙ্গার উপরের পুল পার হইয়া 

কর্ণপ্রয়াগের বাজার পাইলাম । এখানে আমাদের যাত্রার সহায় 

গোমস্তাজী আমাদের কাঁছ হইতে বিদায় লইয়া কুদ্রপ্রম্নাগের পথে অর্থাৎ 

তাহার বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। আমর! অপর দ্বিকের সড়কে 

মৈলচৌরী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম । কর্ণপ্রয়াগে একটি পোষ্ট-মাফিস 

আছে। 

এখান হইতে ক্ুদ্রপ্রয়াগ প্রায় ২মাইল-_বদরি ছরিদ্বারের এ পথটুকু 
মাত্র আমাদের দেখিবার বাকী থাকিল--যদিও ইহাতে দর্শনের তেমন 

কিছু নাই। 

কর্ণপ্রয়াগ হইতে মৈলচৌরী পর্যাস্ত (২৯ মাইল ) যে শড়কটি গিয়াছে, 

ইহা ভাল রাস্তা__মাইল-ষ্টোন নিয়মমত প্রোথিত আছে। আমরা 

৪ মাইল গরিয়! সিমুলি চটিতে আন্ারাদি করিলাম । এই চটির সন্গলিকটে 



বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ । ৭৫ 

ঈশানকোণে পিওরগঙ্গার পারে একটি দেবালয় আছে-_-এখানে চগ্ডিক1 

মাছেন-_মহাদেবাদিও আছেন। চণ্ডিকার নিকটে ছাগাদি খলি হইয়া 
গাকে। | 

এখান হইতে চলিক্স। মধাপথে ভাটোলি চটি অতিক্তম পূর্বক সায়াহ্ছে 

আদি-বদরি (বা আদ্-বদরি ) পৌছিলাম। এই সকল চটিতে বদরির 

ফেরৎ যাত্রীর! মাত্র আইসে, সেই জন্ত রিশেষ ভিড় হয়না । আদি-বদরির 

মন্দির পথেরই কিনারায় এবং চটির সংলগ্ন । তথাপি অনেক যাত্রী মন্দিরে 

গিয়া দেবতার দর্শন করিতে চায়না বোধ হয়, উহাদের অর্থাভাবই ইহার 

কারণ। নচেৎ যে আদি-বদরি পঞ্চ বদরির অন্ততম বলিয়াই সাধারণতঃ 

খ্যাত, তাহার দর্শনকল্ে এত বিমুখতা' হইবার কোনও কারণ নাই । 

আমরা সন্ধ্যার পর গিয়া বদরির আবতি দর্শন করিলাম । আদি-বদরি 

কর্ণপ্রয়াগ হইতে ১৯ মাইল । 



উনত্রিংশ দিবস মঙ্গলবার--২৪শে জৈষ্ঠ, 
মৈলচৌড়ী 

এই দিন অমাবন্তা-তাই প্রাতঃকালে চটির সমীপন্থ নারায়ণগঙ্গা 

সানাদি করিয়া পুনশ্চ আদি-বদরির দর্শন করিলাম । এই যুত্তি বদরি- 

নাথের মুত্তির ন্তায় নহে । মৃত্তি বড় এবং হস্তে যথাক্রমে গদাপদ্ম-শঙ্খ- 

চক্র (উপরের ডান হাত হইতে উপরের বাম হাত পর্যন্ত ) রহিয়াছে । 

খঙ্ধ-চক্রাদির সংশ্থানের বিভিন্নতার় নারায়ণের নানা সংজ্ঞা হয়--ঙাহ 

অনুসন্ধিৎম্রগণ জানিতে পারেন। বদরির মন্দিরের পাশে আরও অনেক 

দেব মন্দির আছে । কিন্তু সকল গুলিরই আরুতি ছোট । এক লিঙ্গবূপী 

মহাদেব আছেন-_ভীহার নাম “আদি কেদার।” জানকী, হনুমান্, গরুড়, 

অন্নপূর্ণা ও মহিবমর্দিনীকেও দর্শন করিয়া, আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, 

চটি হইতে প্রায় ৭টাব সময় বহিরত হইলাম । পথিমধ্যে ২৩টি চটি 

অতিক্রম করিয়া, আমরা ১১টার সময় ৮ মাইল গিয়া সিমকোটি চটাতে 

আারাদিকরিয়া, আটার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। মৈলচৌড়ী রামগঙ্গা 

নদীর তীরে অবস্থিত । এখানে গাড়োয়াল জিলা! শেষ হইয়া আল্মোড়। 

জিল! আর্ত হইল। কাণ্ডি, ঝাপান প্রস্ৃতি গাড়োয়ালের কোনও কিছু 

আল্মোড়ায় যাইতে পারে না--এই এক মহা অন্মবিধাকর প্রথা । 

আমর! এখানে কাণ্ডিওয়ালাকে বিদায় দিলাম । রাত্রিতে ছুই জনলোক 

জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য ৪1 টাকায় নিযুক্ত করিলাম । এখানে 

আঁরোহণার্থ এবং জিনিসপত্র বন করিবার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায় । 

কিন্ত দর দস্তর করিয়৷ ভাড়া ঠিক করিতে হয়) তথাপি সাধারণতঃ 

চড়িবার ঘোড়া ১০২ টাকায় এবং মোট বহনের ঘোড়া বা মানুষ ৫২ টাকার 

(মণ করা) এখান হইতে রামনগর পর্য্যস্ত ( ৬৮ মাইল ) নিতে পারা 

যায়। এখানে ঝাপান মিলে ; কিন্তু কাণ্ডি--অস্ততঃ মোট-বহুনার্থ-মিলে 

না বলিয়াই যেন বোধ হয় । 



ত্রিংশ দিবস--বুধবার--২৫শে জৈষ্ট, 

নূতন পথ ও বুদ্ধ কেদার। 

ভোরে উঠয়। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া রওয়ানা হইলাম। প্রথম এক 

মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিয়া তৎপর কতকটা উতরাই চলিয়া বেশ সমান 

রাস্তা পাওয়া গেল। ৮ মাইল গিয়া চৌখুটী নামক স্থানে রামনগরের 
নৃতন রাস্তা ধরিতে হুইল । 

পুর্ব্বে চৌখুটি হইতে যাত্রীরা কাঠগোদাম যাইত. এখন রামনগর পথ্য্ত 
রেশ আসাতে লোকে রামনগরই গিয়া থাকে । চৌখুটী ভইতেও আমরা 

বেশ এক শশ্তশ্তামল! সমতল ভূমি দিয়াই চলিলাম। একজন স্থানীয় 

লোক আমাদিগকে বলিল যে, এ স্থলেই বিরাটরাজার রাজ্য ছিল--এই 

মাঠে তাহার গরু চরিত, নিকটেই কীচকবধের স্থান। ছ্ৈতবন ও 

কাম্যবন ইহাঁরই নিকটে ছিল। পর্বতের উপর চারি মাইল আন্দাজ 

দূরবর্তী স্থানে একটি পুক্করিণী আছে, সেই স্থান হইতে জয়দ্রথ ড্রৌপদীকে 
চুরি করিয়! লইয়া গিয়াছিল; ইত্যাদি । 

আমর! এক মাইল গিয়্াই ভাতকোট চটি পাইলাম। তৎপর ছুই 

মাইল অন্তর চিনোনি চটি ছাড়িয়া এক মাইল গিয়া ভাগোটি চটিতে 

মধ্যাহুককৃত্য সম্পাদন করিলাম । 

এ স্থান হইতে চলিয়া এক মাইল অন্তর তেহার চটি পাইলাম) এটি 

বেশ ভাল স্থান। আরও এক মাইল গিয়া সানিশাল চটিতে একটি 

মন্দিরে মহাদেব সন্দর্শন করিম্প। একটি বাধান জলাঁধারের উৎকৃষ্ট শীতল 
জল পান করিয়। তৃষগর নিবুত্তি করিলাম। এই পথে এই প্রকার 



৭৮ বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ । 

জলাধার আরও ছুই একটি দেখিয়াছি এইগুলির তলদেশের সহিত 
প্রশ্রবণের ধোগ আছে বলিয়া বোধ হইল । 

ভারপর মাইল খানিক গিয়া মাসি চটি পাওয়া গেল। এইটি বেশ বড় 

চটা। তৎপর ৪ মাইল চলিয়া! সন্ধ্যার কিছু পুর্বে বুড়। কেদারের 

স্থানে পৌছিলাম। 

আমর! ঘষে দুইটি লোক নিযুক্ত করিক্াছিলাম, ইহাদের একটি ব্রাহ্গণ, 

অপরটি ছত্রি। উভয়েই নিতান্ত অকর্মা- সামান্ত ১৮১৯ সের মাত্র 

বোঝ! নিয়াও চলিতে পারিল না! । অথচ ইহাদের ছুই জনের বোঝা 

এক জন গাড়োয়ালী কাণ্ডিওয়ালা অনায়াসে লইয়া যাইত । ইহাদের 

নিমিত্ত আমাদিগকে এই স্থানেই ব্রাত্রিষাপন করিতে হইল। 

সন্ধার সময় রমাগঙ্গী হাটিয়] পার হুইয়া চটির অপর-পার্খস্থ বৃদ্ধ 
কেদারের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল । 

এ স্থানের ব্রাঙ্গণদের অবস্থা বড় ভাল নয়। আল্মোড়ার রাজ কুত্রসেন 

নাকি আন্দাব্দ চারি শত বৎসর পুর্বে বৃদ্ধ কেদারের নামে কিছু ভূসম্পন্ভি 
তাত্রশাসন দ্বারা দান করেন__উহাই এখন সমস্ত গ্রাঙ্গণমগ্ডলীর ভীবিক!। 
নুতন পথে যাত্রীরা এখানে আসে বটে, কিন্তু কেদারের দর্শনার্ঘ নদীর 

অপ্রপার্শে অতি কম যাত্রীই গিয়। থাকে । 

নব কেদার একটা গোল দীর্ঘ প্রস্তর) ভূপতিত অবস্থায় বিরাজমান । 
দৈতে ৬৭ হাত এবং বেড় ৩৪ হাত হুইবে। মন্দিরে পার্বতীও আছেন। 
আমরা সান্ধ্য আরতি দেখিয়া রাষগঞ্গ! পুনরায় পার হইয়া! একটি ভগ্ম 

দোতাল। ধশ্মশালায় রাত্রিযাপন করিলাম | . 



একত্রিংশ দিবস- _বৃহস্পন্ভিবার-_-২৬শে জৈ্ঠ, 

গো-শকটের পথে । 
ভোরে উঠিয়া ৪ মাইল চলিয়া! নালা এবং তৎপর ৩॥ মাইল চলিয়া 

বিকিয়াসের চটি পাইলাম; এ স্থানে একটি ক্ষুদ্র নদী পদব্রজে পার হইয়া 

এক প্রকাণ্ড পর্বতে উঠিলাম, সেই হইতে চড়াই উঠিতে উঠিতে ২ মাইল 

পরে শিরকোট চটি, এবং তৎপর ৩ মাইল চলিয়া বাসোট চটিতে 

পৌছিলাম। এইটিই আমাদের শেষ চড়াই; পথে জলাভাবে বড় কষ্ট 
পাইতে হইয়াছিল। বাসোট চটিতে আমর! মধ্যান্রুত্য করিলাম । 
কিন্ত এখানকার জল পরিমাণে অতি সামান্ত এবং তেমন ভালও নয়। 

এখান হইতে গরুর গাড়ী করি! রামনগর যাওয়া যায়, অনেক বাত্রী 

তাহাই করিল। আর দেড় দিনের জন্য গোশকটে চাড়য় পুণ্যের মাত্রা 

কমাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হইল না,_যদিও আমি অর্শের ভাব ছাড়া 

ডানি পায়ের কড়ি আঙ্কুলে ফোস্কাজনিত একটা ঘায়েও কষ্ট পাইতেছিলাম 
এবং পা টা কতক ফুলিয়াও গিয়াছিল । 

আমরা এই চটি হইতে বহির্গত হইয়া ছুই মাইল পর সিম চটি, 
তৎপর ১ মাইল অন্তর গোয়ালখান হইয়া তথা হইতে ৩ মাইল চলিয়া 

গুজরঘাটিতে উপস্থিত হইলাম। এইখানে গাড়ীর উপর ট্রলি 
আদায় হয়। 

আদ্র এইস্থানে আসিয়! রাণীখেত ও রামন্গরের অত্যুৎকৃষ্ট ::.“ক 

পড়িলাম। রাণীখেত এই স্থান হইতে ২৩ মাইল এবং রামনগর 

৩৩ মাইল । 

এখান হইতে কাপড়নলি ২॥ ষাইল, এবং তথা হইতে দেওলখণ্ড ২ 

মাইল। দেওলখত্ডে আমর! রাত্রিধাপন করিলাম । 
যর িশি তকে 



দ্বাত্রিংশ দিবস- শুক্রবার-_-২৭শে জোষ্ঠ, 

রামনগর | 

এই আমাদের ভিমালয়-ভ্রমণের শেষ দিন; শড়কও ভাল, বেশ 
উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। ঢই মাইল চলিয়া গড়ি চটিতে 

পৌছিলাম। এস্থান হইতে গাড়ীর শড়কে টোটা-আম চটিতে যাইতে 

হইলে ৬ মাইল লাগে । কিন্ত একটি ফাঁড়ি রাস্তা আছে, তাহাতে ১॥ মাইল 

মাত্র উত্রাই পথ চলিয়া সেই চটিতে আমরা পৌছিলাম। আবার 
টোটা-আম চটি হইতে কুমেরিয়! চটি গাড়ীর শড়কে যাইতে হইলে ৬ 

মাইল লাগে । টোটা-আম হইতে অতি অল্প দূর গিয়াই বামদিকে একটা 
কাঁড়ি পথ নামিয়া গিয়াছে । এই স্থানে গড়ির ফাঁড়ির স্তায় কোনও 

সাইন্-বোর্ড নাই, অথচ খুব তলাইয়া না৷ দেখিলে রাস্তাটি সহস! দেখা যায় 
না। প্রকৃতই আমরা এ পথটি ছাড়িয়া প্রায় আধ মাইলের উপর চলিয়! 

গিয়াছিলাঁম। যাহা! ভউক, পশ্চাৎ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া' আমি ফাঁড়ির 

জায়গায় ফিরিয়া আসিয়! কীড়িতে প্রায় ২ মাইল চলিয়া কুমেরিয়া চটি 

পাইলাম । ডাক্তারবাবু আর ফিরিলেন না। তিনি শড়কের পথেই 

চলিয়! আমার প্রায় অদ্ধ ঘণ্টা পরে কুমেরিয়া আসিলেন। 

কুমেরিয়াতে কুশী নদী হাটিয়া পার হইতে হইয়াছিল। কাঁচা 
পুলটি ভাঙ্গিয়। গিয়াছিল। 

কুমেরিয়৷ হইতে একট! রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর দিয়া প্রায় ৫ মাইল 
চলিয়া চৌফল! চটিতে পৌছিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করা গেল। চৌফলার 

নিকট দিয়া কুষ্পী নদী প্রবাহিত, এ নদীর গর্ভে চরের মধ্যে একটি ভগ্রাগ্র 
মন্দিরাকার টিলার উপর দেবতাস্থান-সচক নিশানাদি দেখিলাম । 
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শুনিলাম দেবতার নাম উপরদেবী ; এখানে প্রায় সর্বদাই পাঠা প্রভৃতি 

বলি হইয়া থাকে ৷ যাহার! এ স্থান দিয়া বাণিজ্যার্থ উপরে যায়, তাহারা 

বলি সহকারে পুজা দিয়া যায়। বর্ষাকালে চারিদিক্ জলাকীর্ণ হইলে 

তখন পুজাদি হয় না। একজন ব্রাহ্ণ এখানে ফরেষ্ট গার্ডের কাজ 

করেন, তিনিই পুজার কাজ চালাইয়! থাকেন। তাহার সঙ্গে গিয়া 

স্থানটি দেখিয়া! আসিলাম । লোহার শিকল ধরিয়া টিলায় চড়িতে হয় । 

এ স্থান হইতে চলিয়। কিয়ন্দুর গিয়া পাকা পুলে কুশী পুনশ্চ পার 

হইয়! গরজিয়া চটাতে পৌছিলাম। কুমেরিয়া হইতে গরজিয়া ছয় মাইল । 

কিন্তু বর্ষাকালে যখন কুশী পার হওয়া অসম্ভব, তখন কুমেরিয়ার অপর 

পার হইতে আর একটি পথে ১১ মাইল ঘুরিয়া গরজিয়ায় গাড়ী প্রভৃতি 
যায়। 

গরজিয়া হইতে রামনগর ৭ মাইল। আমরা সন্ধ্যার অন্ন পূর্বে 

রামনগর পৌছিলাম । ষ্টেশনে লোকারণ্য দেখিয়া তথা হইতে ফিরিয়া 

বাজারে রাত্রির জন্য একটি দোতাল1] ঘরের উপরতাল! ভাড়া করিয়া 

তথায় অবস্থান করিলাম । 

উপসংহার । 

রামনগর হইতে প্রাতে ৬টায় এবং তৎপর ১১টায় গাড়ী মোরাধাবাদ 

যায়। আমর! পরদিন শনিবার ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া কুশীর তীরস্থিত 

একটি দেবালয়ে নারায়ণ ও মহাদেব দর্শনাস্তে তাড়াতাড়ি কিঞিৎ জলযোগ 

করিয়া ৬টার গাড়ীতে মোরাদাবাদ রওয়ানা হইলাম । সেইস্থানে প্রায় 
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১১টায় পৌছিরা! বারাণসীর গাড়ীতে চড়িলাম। ডাক্তার-বাবু পালামে, 
ংশন ষ্টেশনে সন্ধ্যার সময় অবতরণ করিলেন-__উদ্দেশ্তা নৃতন রেলপথে 

নিমথার গিয়া নৈমিষারণা দর্শন। আমার শরীরের অবস্থ! বড় ভাল ছিল 

না, তাই আমি বরাবর রেলে চলিয়া পরদিন রবিবার প্রাতে বারাণসী 

আসিফ! বিশ্বেশ্বরের চরণপ্রান্তে বিশ্রামস্থথ অনুভব করিতে লাগিলাম । 












